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บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้า อิสระฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาแนวทางเลือกเชิงนโยบาย 
ในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา   
โดยท าการศึกษาถึงการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
เกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ 1.ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย มีหลักการ คือ การใช้เจ้ าหน้าที่ต ารวจ 
ในเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ มีการจัดสายตรวจแบบต่าง ๆ และเขตตรวจ เน้นการปรากฏตัว 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือลดช่องโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย มุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการตรวจท้องที่และหากมีเหตุ อาชญากรรมเกิดขึ้น  
ต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่กล้ากระท าผิด  
ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการด าเนินการลดปัญหาอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่านั้น บุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นๆ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเอง เป็นเพียงผู้ช่วยให้ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมตามที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจต้องการเท่านั้น 2.หลักการบริหารจัดการทรัพยากร มีหลักการ คือ การน าทรัพยากร 
การบริหาร อันประกอบด้วย คน เงิน ระยะเวลา การเมืองและการแก้ไขกฎหมาย น ามาป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและ 3.แนวคิดเครือข่ายสังคม มีหลักการ คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามา 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 
ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยายังมีอาชญากรรม
เพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี พฤติกรรมการกระท าผิดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ฉะนั้นการแสวงหามาตรการในการป้องกนปราบปราม
อาชญากรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา
เพ่ือให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลงที่สุด การใช้มาตรการการน าความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
ต ารวจกับประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นมาตรการที่จะ
ช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลงไม่มากก็น้อย ความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน
เป็นวิธีการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้าถึงสาเหตุที่มา
ของปัญหาโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน การสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรมรวมทั้งการน าทรัพยากรในพ้ืนที่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ คือ 
 1) ร่วมรับรู้ถึงปัญหาในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 3) ร่วมสอดส่องดูแลตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 4) ร่วมเข้าอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดให้ เช่น 
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม อาสาสมัครต ารวจชุมชนประจ าต าบล อาสาจราจร เป็นต้น 
 5) ร่วมด าเนินการให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นท่ี 
 6) ร่วมติดตามประเมินผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จที่แท้จริงของทางเลือกของมาตรการนี้คือ การให้
ความส าคัญของการร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้ามาร่วมวางแผน เสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ เกาะเมืองอยุธยา เพ่ือท าให้ปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลงไม่มากก็น้อย 
 
ค าส าคัญ: การป้องกันอาชญากรรม,การดูแลความปลอดภัย,นักท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 

This independent research. The purpose is to study policy options for 
crime prevention and the safety in Area  Around  Ayutthaya Province. By studying the 
prevention of crime and Tourism  Safety  in  Area  Around  Ayuttaya  Province, 
include : 1. The law enforcement theory is based on the use of uniformed police 
officers, local police stations, and various monitoring stations. Police officer reduce 
the opportunities for criminals to commit crimes. To focus on the improvement of 
tools and appliances, to develop new technologies in the local area  and, if there is 
a crime,  quickly investigate,  and the criminals  does  not dare to commit. This 
approach is considered a crime reduction action by the police. Other people, 
organizations, or even people in the community are the only contributors to 
information or participation as required by the police. 2. Principles of resource 
management are principles that include the administration of people, money, time, 
and politics. Amendment of the law is to prevent and suppress the crime; and 3. 
Social networking concept is the process of getting people involved in co-operative 
development, decision-making, problem solving, self-focusing, active involvement of 
the person. Resolve issues related to the use of appropriate technology and support 
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the monitoring of the organization and its stakeholders. In the Ayutthaya area, there 
is also a growing crime and a growing trend every year. Violent crime is increasing, 
affecting the well-being of people in the area. Seeking measures to prevent crime is 
essential to reduce crime in Ayutthaya to minimize crime. Implementing the 
cooperation between police and the public to establish a good relationship to solve 
crime, which is a measure that will help reduce crime in the area less or less. Tea 
collisions are a means to facilitate the police and people in the area to reach the 
root cause of the problem by getting people involved in the problem. As well as 
integrating the work with the police to offer a common problem contemplate a joint 
plan to build a positive relationship with the people, by the people involved in 
control operations and crime prevention, as well as resources. In the area to benefit 
from the emphasis on activities that create cooperation between the people and the 
police are  : 
 1. Get to know the problem in the area together with the police. 
 2. Join the police on crime prevention in the area. 
 3. Co-supervise and monitor the community with the police. 
 4. Attend training on crime prevention as provided by the police, such as 
members informing crime, police volunteers, suburban community volunteers, etc. 
 5. Contribute to the knowledge of crime prevention against the people in 
the area. 
 6. Joint evaluation of police officers. 
 The factor that will lead to the true success of this measure choice is the  
importance of cooperation between the people and the police officers who are 
planning to provide guidance on crime prevention in the Ayutthaya area. The crime 
problem in the area decreased more or less. 
 
Key words: Crime Prevention, Tourism Safety 
  



Ref. code: 25595803011187WZY

(5) 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จด้วยความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว  ที่สละเวลาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนแนะน าแนวทาง
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งตลอดเวลา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุก ๆ คน ที่ให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้านด้วยดีตลอดมา จนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ด้วยดี คุณค่า
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน        
การบังคับใช้กฎหมาย แต่ด้วยเหตุนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของต ารวจในปัจจุบันมีขอบเขต
กว้างขวางมากจนมีผู้กล่าวว่าต ารวจมีหน้าที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมแทบทุกอย่างในสังคม เพ่ือก าหนดให้
การด าเนินชีวิตของบุคคลด าเนินไปตามกฎระเบียบของสังคมเป็นการกระท าเพ่ือให้เกิดความสงบสุข
ในสังคม ซึ่งจากหน้าที่และภารกิจที่หลากหลายดังกล่าว หากต ารวจจะต้องปฏิบัติงานโดยล าพังแล้ว
ย่อมท าให้ประสบผลส าเร็จได้น้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่
ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในการก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขให้อยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม ฉะนั้นการร่วมมือสนับสนุนระหว่างต ารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม  
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่ปรากฏการณ์ทางสังคมและกระบวนการปฏิบัติ 
 ต ารวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลและป้องกันอาชญากรรม ควบคุมความรุนแรงและลดโอกาส 
ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสายงานป้องกันและปราบปราม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการ
ในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นหน้าที่หรือภารกิจหลักที่จะต้องท าในการด าเนินงานของต ารวจ
ภายใต้ระบบราชการไทย (Bureaucracy) ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
เทคโนโลยี วิทยาการต ารวจและด้านบุคลากร ซึ่งขาดความพร้อมอย่างมากที่จะด าเนินงานป้องกัน
อาชญากรรมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวมจากข้อจ ากัดดังกล่าว 
ระยะเวลาที่ผ่านมาต ารวจได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือจะควบคุม ลดปริมาณและความ
รุนแรงของปัญหาอาชญากรรม แต่ปัญหาอาชญากรรมกลับมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการวางแผนอย่างแนบเนียนในการกระท าความผิด 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบมีความซับซ้อนมีความรุนแรงมากขึ้นและมีการพัฒนามีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ท าให้การท างานของต ารวจมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีประชากรแฝงเป็นจ านวนมากท าให้เป็น     
จุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมได้ง่าย การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมของต ารวจในรูปแบบเดิม
กระท าได้ยาก ต ารวจต้องพร้อมปรับปรุงตัวเองจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปราบปรามเป็นหลัก มาเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ปกป้องและให้บริการเป็นหลักเปลี่ยนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบังคับใช้
กฎหมายจากการจับกุมมาแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบต่อสังคม 
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ในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือมีหน่วยงานในการรับผิดชอบและ 
ให้ประชาชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยท าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ต ารวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมอาชญากรรมต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับ 
ที่ไม่กระทบต่อการด ารงชีวิตปกติของประชาชนในสังคมจ าเป็นจะต้องตระหนักและเพ่ิมบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบให้มากยิ่ งขึ้น เ พ่ือรองรับกับความคาดหวังของสังคมที่ต้องการใ ห้ต ารวจ 
มีความสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบ หลักการของต ารวจในงานป้องกัน
อาชญากรรมจะต้องยึดถือ คือ จะต้องสร้างความอยู่ เย็นเป็นสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เขต  
ความรับผิดชอบให้ดีที่สุด 
 อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่า งรวดเร็ว  
จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางสังคม จากสังคมเกษตรกรสู่สังคมอุตสาหกรรม จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีสาเหตุ
มาจากการที่มีจ านวนประชากรแฝงจากต่างถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในนิคมอุตสาหกรรม โครงการ
หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรพสินค้า รวมทั้งเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม เช่น การมั่วสุมยาเสพติด การข่มขื่น ลักทรัพย์ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของสถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1.1 สถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของสถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา 

ประเภทคดี จ านวนคดี 

2557 2558 2559 
1.คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 23 28 35 

2.คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 115 142 174 

3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 239 382 410 
4.คดีที่น่าสนใจ เช่น โจรกรรมรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

82 209 259 

5.คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 1,230 1,345 1,367 

รวม 1,689 2,106 2,245 

ที่มา : สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา, สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม พ.ศ.2559 (พระนครศรีอยุธยา : 
สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา,2559). 

                                                           
1 สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา, สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม พ.ศ.2559 (พระนครศรีอยุธยา 

: สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา, 2559). 
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 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นได้ว่า จ านวนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่มของสถานีต ารวจภูธร
พระนครศรีอยุ ธยามี จ านวนคดี เ พ่ิมขึ้ นทุกปี  ท า ให้ปัญหาอาชญากรรมใน พ้ืนที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยามีจ านวนมากขึ้น โดยปี 2557 มีจ านวนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม รวม 1,689 คดี  
ปี 2558 จ านวนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม รวม 2,106 คดี และปี 2559 จ านวนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม รวม 
2,245 คด ี
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ เกาะเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยายังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 
การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา  
เพ่ือศึกษาแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา เพ่ือเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการใช้มาตรการใน  
การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาและ
เพ่ือพัฒนามาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เกาะเมืองอยุธยา 
 
1.2 ประเด็นปัญหา 
 
 ปัญหาการก่ออาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี อันมี
สาเหตุมาจากการการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการมีจ านวนประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากประชากรต่างถ่ินเข้ามาท างานตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในพ้ืนที่มีการประกอบธุรกิจ 
สถานที่เหล่านี้จึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาอาชญากรรม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาลักทรัพย์ ฯลฯ 
สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและมี่ทีท่าจะลดลงจึงควรมีการเสนอทางเลือกเชิง
นโยบายต่างๆที่เหมาะสมเข้ามาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ จากข้อมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม 
ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 พบว่า มีจ านวนคดีเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 มีคดีทั้งสิ้น 1,689 คดี ต่อมาปี 2558 
มีคดีทั้งสิ้น 2,106 คดี เพ่ิมขึ้น 417 คดี และปี 2559 มีจ านวนคดีทั้งสิ้น 2,245 คดี เพ่ิมขึ้น 147 คดี 
แสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เกาะเมืองอยุธยาที่มีอยู่ยังขาดประสิทธิภาพ 
 อย่างไรก็ตามมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงอันตราย การระมัดระวัง 
ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความรู้กับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว     
ในการให้การช่วยเหลือ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ เน้นการจัดให้มีชุดสืบสวนทั้ งในระดับ     
กองก ากับการและสถานีต ารวจท่องเที่ยว เพ่ือรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้กระท า
ความผิดที่มีพฤติการณ์กระท าผิด การท างานของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปราบปราม ในการด าเนินการ



Ref. code: 25595803011187WZY

4 

จับกุมผู้กระท าผิดต่อนักท่องเที่ยว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ เช่น คดีความผิดตาม พ.ร.บ.น าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ การก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่นักท่องเที่ยว ยาเสพติด ฯลฯ 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการที่นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย  ๆ จากสถิติ
คดีอาญา 5 กลุ่ม ที่ปรากฏข้างต้นและรูปแบบวิธีที่แตกต่างไปจากเดิม จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ หรือควบคุมให้ลดลงให้ได้ หรือการรู้เท่าทัน เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 2. เพ่ือเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการใช้มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและ
การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 3. เพ่ือพัฒนามาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ 1.ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย มีหลักการ 
คือ การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจในเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ มีการจัดสายตรวจแบบต่าง ๆ และเขตตรวจ 
เน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือลดช่องโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย มุ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจท้องที่และหากมีเหตุ 
อาชญากรรมเกิดขึ้น ต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่
กล้ากระท าผิด ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการด าเนินการลดปัญหาอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่านั้น 
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเอง เป็นเพียงผู้ช่วยให้ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมตามที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องการเท่านั้น 2.หลักการบริหารจัดการทรัพยากร มีหลักการ คือ การน าทรัพยากร
การบริหาร อันประกอบด้วย คน เงิน ระยะเวลา การเมืองและการแก้ไขกฎหมาย น ามาป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและ 3.แนวคิดเครือข่ายสังคม มีหลักการ คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
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เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 
ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นลักษณะเสนอทางเลือกเชิงนโยบายมาตรการในการป้องกัน
อาชญากรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เกาะเมืองอยุธยาในเขตความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 
 ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาในเขตความรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา พิจารณาถึงสถานการณ์อาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาโดย
ท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย น าเสนอแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการใช้มาตรการ
ป้องกันอาชญากรรม 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
 2. เสนอแนวทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
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บทที่ 2 
การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.  เพ่ือศึกษาแนวทางเลือกเชิงนโยบายใน 
การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา            
2. เพ่ือเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการใช้มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาและ 3.  เพ่ือพัฒนามาตรการในการป้องกัน
อาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา  ผู้ศึกษาได้
รวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
2.1 วิธีด าเนินการศึกษา 
 
  2.1.1 การสัมภาษณ์ 
  ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   2.1.1.1 สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนโดยตรงกับมาตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีประเด็นในการ
ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    (1) ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
    (2) มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่และ
มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
    (3) แนวทางป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
   2.1.1.2 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    (1) ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
    (2) การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ 
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    (3) แนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้
บริการ 
 
  2.1.2 การวิจัยเอกสาร 
  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันท าให้ทราบแนวทางในการศึกษามาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม จาก
เอกสารนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติโดยมีเนื้อหาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้  
   2.1.2.1 เป้าหมายของงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ 
2559 (ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)  ในส่วนงาน ปป. ประกอบด้วย 
   1. ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
   2. ความส าเร็จของการสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลให้
อาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมายลดลง 
   3. ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
   4. ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPIs ) 
    4.1 ร้อยละความส าเร็จของคดีท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ท่องเที่ยวส าคัญ 
    4.2 ร้อยละของคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ในความผิดฐานค้า
มนุษย์เทียบกับจ านวนคดีที่เกิดขึ้น 
    4.3 ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญเปรียบเทียบกับคดีที่จับกุม
ได้ทั้งหมด 
   2.1.2.2 การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ต้องยึด
หลักการ ดังนี้ 
   1. การบังคับใช้กฎหมาย 
    ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ ทั้งเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพทางสังคม 
   2. เน้นการป้องกัน 
    2.1 ให้ความส าคัญกับงานป้องกันมากเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสูญเสีย เพราะเมื่อเกิดเหตุแล้ว จะมีภาระอีกหลายอย่างตามมา ตั้งแต่การสืบสวน สอบสวน  
การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการคุมขัง จะต้องเสียค่าใช้จ่าย งบประมาณจ านวนมาก 
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    2.2 ดังนั้นต ารวจจะต้องป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้น หรือ
เกิดข้ึนน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากจะต้องปรับปรุงระบบงานสายตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ต ารวจ
ทุกพ้ืนที่ทุกต าแหน่ง ทุกหน้าที่  ต้องให้ความส าคัญและร่วมแรง ร่วมใจกันท าหน้าที่ป้องกัน
อาชญากรรม 
    2.3 ทุกสถานีต ารวจ จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันให้
มากขึ้น  โดย  
     1) ท างานอย่างบูรณาการโดยใช้ก าลังจากทุกฝ่ายภายใน 
สน./สภ. 
     2) แสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน–หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
     3) ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยจากทุกช่องทาง ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
     4) วิเคราะห์ข้อมูล (สถานภาพ) อาชญากรรม อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ 
     5) น ามาใช้ในการวางแผน ปรับยุทธวิธีการท างาน 
     6) น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
      7) ด าเนินมาตรการการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก อย่าง
จริงจัง สม่ าเสมอ 
   3. ต ารวจกับประชาชน เป็นคนๆเดียวกัน ต้องเข้าหาประชาชน 
    3.1 ต ารวจกับประชาชนเปรียบเหมือนคน ๆ เดียวกัน ต้องท างาน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต ารวจต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชน เข้าหาหน่วยราชการ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น  ความต้องการ ตรวจสอบ (X-Ray) ปัญหาความเดือดร้อน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกใจ ได้ผลอย่างยั่งยืน 
    3.2 การแสวงหาความร่วมมือ เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ จะต้องเริ่มจาก การปฏิบัติหน้าที่ – 
ภารกิจ ส าเร็จ ครบถ้วน เพ่ือเป็นการสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและสั งคมยอมรับ
ก่อน จึงจะเป็นที่มาของความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนและหน่วยราชการที่เราต้องการได้  
   4. การใช้ก าลังและอาวุธ 
    ต ารวจจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง และไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ เพ่ือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือตนเองเท่านั้น ต้องสมเหตุสมผล ต ารวจ 
จึงจ าเป็นต้อง ฝึกอบรม เรียนรู้ จนสามารถใช้ก าลังและอาวุธได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พึงระมัดระวังอย่างยิ่ง หากผิดพลาดจะเสียหาย แก้ไขยาก เพราะเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ก้าวหน้า รวดเร็วมาก 
   5. ภาพพจน์ และช่ือเสียงของต ารวจ 
    5.1 ต้องค านึงถึงภาพพจน์ และชื่อเสียงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพราะเป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายและให้บริการ ประกอบกับต ารวจนั้นมีต้นทุนทางสังคมต่ า 
กระท าการใดๆ มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องช่วยกัน 
สอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือ/แก้ไข ปัญหา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในงานราชการ และส่วนตัว อย่าปล่อย
ให้ต ารวจเพียงไม่ก่ีคนท าให้ภาพพจน์ของต ารวจส่วนใหญ่เสียหาย 
    5.2 ต้องไม่เป็นหนึ่งในส่วนน้อยที่ท าให้องค์กรต ารวจเสียหาย ทั้ง
เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อย 
    5.3 ให้ห่างไกลไม่ไปคบหากับผู้มีอิทธิพล ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดแก๊งเงินกู้นอกระบบ อบายมุขทุกประเภท ต้องถอยออกมาอย่างเด็ดขาดและช่วยจัดการ
ให้หมดสิ้นไป 
    5.4 ไม่ท าผิด ฝ่าฝืนกฎหมายเสียเอง เช่น ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
แดง ขับรถย้อนศร  โดยไม่จ าเป็น ขับข่ีรถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น 
   6. อาชญากรรมที่เกิดกับเด็ก สตรี คนชรา และชาวต่างชาติ ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ 
    เพราะเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน ตลอดจนส่งผลต่อ
ความรู้สึก ความหวาดระแวง ภัยอันตราย จากอาชญากรรม  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 
 ความหมายของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การป้องกันไม่ให้อาชญากรรม
เกิดข้ึน หากเกิดขึ้นต้องสามารถปราบปรามจับกุมด าเนินคดีให้ได้ โดยทั่วไปมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาและ
ปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน สังคม และประเทศ 
 อาชญากรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่มีความผิดทางอาญา 
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 อาชญากร หมายถึง ผู้กระท าความผิดทางอาญาที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามี
ความผิด และลงโทษทางอาญา1   
 ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย 
 Sir Robert Peel ผู้ก่อตั้งกรมต ารวจนครบาลแห่งกรุงลอนดอนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1859  
“บิดาของการต ารวจยุคใหม่” ได้เน้นให้บุคลากรต ารวจได้ตระหนักว่าการป้องกันอาชญากรรมคืองาน
หลักของต ารวจ และมีความส าคัญยิ่งกว่า การสืบสวนสอบสวน การจับกุมและลงโทษผู้กระท าผิด 
ทัศนะของ Reel  ได้กลายเป็นพ้ืนฐานของการก่อก าเนิดแนวทฤษฎี บังคับใช้กฎหมาย  
(Law Enforcement Approach) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมขึ้นยุทธวิธีหลักของต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย ก็คือ การตรวจท้องที่ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกระดูก
สันหลังของงานต ารวจ ส าหรับหลักใจความ ของทฤษฎีนี้พอสรุปได้ว่า การปรากฏตัวของต ารวจย่อมมี
ผลในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้นจะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะความเกรงกลัวจากการจับกุม  
ฉะนั้น ต ารวจสายตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบและรถวิทยุสายตรวจ จึงควรมีลักษณะเด่นชัด เห็นได้
ง่ายเพ่ือเป็นการข่มขวัญยับยั้งอาชญากร นอกจากนั้น การตรวจท้องที่โดยสม่ าเสมอต่อเนื่องจะท าให้
สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกกว่าต ารวจอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้ ตามแนวทฤษฎีการบังคับใช้
กฎหมาย การปรากฏตัวของต ารวจและการกระจายก าลังต ารวจให้ครอบคลุม ทั่วทั้งชุมชนจะช่ วย
ป้องกันอาชญากรรม โดยลดช่องโอกาสส าหรับผู้ที่จะตั้งใจละเมิดกฎหมาย2 
 อนึ่ง งานตรวจท้องที่ของต ารวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงานประจ าและงานเฉพาะกิจ             
ในลักษณะงานประจ า ต ารวจสายตรวจมักได้รับการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อาชญากรรมและระงับเหตุร้ายภายในระยะเวลาแต่ละผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในลักษณะงานเฉพาะ
กิจนั้น ต ารวจสายตรวจในทุกเขตพ้ืนที่คือก าลังหลักที่พร้อมจะรวมตัวในทันทีที่ได้รับค าสั่งจาก 
ศูนย์บัญชาการ เพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจเร่งด่วน 

 ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ “ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
แนวคิดและผลการวิจัยของนักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก หลักของทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมก็คือ การจัดสภาพทั่วไป ไม่ว่าในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบ้านในลักษณะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล้ า สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม  

                                                           

 1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, แผนปฏิบัติราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2558). 
 2 เรื่องเดียวกัน. 
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ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัย  จากภัยอาชญากรรม โดยต ารวจ  
จะเป็นผู้มีบทบาทในการวางแผน สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน ในการป้องกันอาชญากรรม3 
 ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through 
Environmental Design : Theory and Practice) แนวทฤษฎี นี้  มี ลั กษณะ เป็ น แนวคิ ด ร วม 
(Synthesis) ระหว่างทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้
เป็น 2 มิติ คือ 
 มิติที่ 1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม มิติที่ 1 นี้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคลที่มีรูปร่าง
ตัวตนสัมผัสได้ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรม 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ มุ่งขัดขวางพฤติกรรมอาชญากร โดยการควบคุมสภาพแวดล้อมรูปธรรม 
โดยมีมาตรการด าเนินการ เช่น 
  (1) มาตรการระดับชุมชน: การวางผังเมืองและชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การ
ออกแบบอาคารและการสลักหมายเลขบนทรัพย์สิน 
  (2) มาตรการระดับบ้านเรือน: ความมั่นคงของประตูหน้าต่าง การใช้สัญญาณเตือน
ภัย การใช้อุปกรณ์ปิดเปิดเครื่องไฟฟ้าและอ่ืน ๆ สภาพแวดล้อมรูปธรรม มีเป้าประสงค์ในการจัด
สภาพแวดล้อม ระดับชุมชนและบ้านเรือน ให้มีลักษณะอบอุ่นปลอดภัย และเพ่ิมอ านาจการสังเกต
ตรวจตรา โดยเริ่มตั้งแต่การวางผังเมืองและชุมชนให้เป็นระเบียบและมีระบบ โดยจัดการใช้พ้ืนที่ให้
เป็นสัดส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมอาชญากรรม 
 มิติที่ 2 สภาพแวดล้อมนามธรรม มิติที่ 2 นี้ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
ภายใต้ค าขวัญที่ว่า “ประชาชนควรผูกสัมพันธ์เพ่ือป้องกันอาชญากรรม” โดยมีมาตรการในการ
ด าเนินการ เช่น  
  (1) มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย มาตรการนี้ประชาชนต้องเป็นเจ้าของผู้ด าเนินการ
โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาร่วมด้วย และที่ส าคัญก็คือ ควรสร้างกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้
รู้จักกัน และเสริมสร้างความกลมเกลียว พบปะสังสรรค์กัน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือกันในการ
ป้องกันอาชญากรรม เช่น ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าดูแลบ้านเรือนซึ่งกันและกัน 
  (2) มาตรการสายตรวจประชาชน จากปรัชญาที่ว่า “ประชาชนคือต ารวจ และ
ต ารวจ คือประชาชน” ดังนั้นจึงถือได้ว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนเป็น
หน้าที่  ของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตราหมู่บ้านของตน 

                                                           

 3 เรื่องเดียวกัน. 
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 (3) มาตรการตรวจตราบ้านเรือน การป้องกันอาชญากรรมในเคหสถานบ้านเรือนย่อม
อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวเสมอและตลอดไป แต่บ้านเรือนส่วนมากไม่ได้ตั้งที่อยู่
อาศัย อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหรือละแวก ดังนั้น มาตรการนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อ  
ทุกคนต้องร่วมมือกัน และเพ่ือนบ้านเป็นหลักส าคัญ ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนกัน  
ในการสอดส่องตรวจตราให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน4 
 
2.3 การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 “การจับ
ผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบเป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระท าการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็น
ความชอบต่อเม่ือได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นอยู่เย็น
เป็นสุขพอสมควร” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานหรือหลักการท างานใน
ด้านการป้องกันอาชญากรรมที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติและต ารวจทุกคนควรน้อมน ามาปฏิบัติคือ 
การมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention) ก่อนเกิดเหต ุ
 1) การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม 
 ต ารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจแต่ละพ้ืนที่ ต้องมีข้อมูล (Data) ที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรม (Crime Analysis) ที่เกิดขึ้น ข้อมูลคดีต่างๆ นั้นอาจจะมาจาก คดี
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่พนักงานสอบสวนได้รับค าร้องทุกข์ หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการร้องเรียนของ
ประชาชน สื่อมวลเป็นต้น ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบช่วงเวลาที่เกิดเหตุ (Time) โดยใช้เครื่องมือ นาฬิกาอาชญากรรมและ
ให้ทราบ สถานที่ท่ีเกิดเหตุ (Place) โดยใช้เครื่องมือ แผนที่อาชญากรรม (Crime Map) ซึ่งหน่วยงาน 
หรือสถานีต ารวจบางแห่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อใส่ข้อมูลเข้าไป  
ก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้โดยสะดวก แต่หากไม่มีโปรแกรมดังกล่าวก็อาจท าได้โดยใช้ระบบบันทึก
ข้อมูลด้วยมือ เพื่อให้ทราบช่วงเวลาและใช้วิธีการปักหมุดในแผนที่ ก็จะท าให้ทราบถึงสถานที่เกิดเหตุ
ได้เช่นเดียวกัน สถานที่เกิดเหตุที่มักจะเกิดเหตุบ่อย ๆ ซ้ า ๆ กันหลายครั้งเรียกว่า Hot Sport 
 ส าหรับข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันกับ 
ความเป็นจริง ให้มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้วจะท าให้ทราบถึง ช่วงเวลา (Time) 
สถานที่ที่เกิดเหตุ (Place) พฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด

                                                           

 4 เรื่องเดียวกัน. 
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อาชญากรรม อันจะน าไปใช้ประโยชน์ ในการก าหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อไป  
แนวทางการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม มีวิธีการดังนี้ 
  (1) การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ นาฬิกา
อาชญากรรม โดยน าข้อมูลคดีต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาพิจารณาเวลาที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุด
ลงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุบนนาฬิกาอาชญากรรม ก็จะท าให้ทราบถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 
  นอกจากใช้เครื่องมือ นาฬิกาอาชญากรรมแล้ว บางครั้งหากต้องการวิเคราะห์
สถานภาพอาชญากรรมคดีใดคดีหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน เช่น กรณีรถหายจ านวนมากหรือคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น เกิดขึ้นมากผิดปกติ อาจจะใช้วิธีการตีตารางแบ่งออกเป็น
ช่วงเวลาแล้วพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นเป็นรายๆไปว่าเกิดเหตุในช่วงเวลาใดบ้าง ก็จะท าให้ทราบช่วงเวลาที่
เกิดเหตุ ได้เช่นเดียวกัน 
  (2) การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิ เคราะห์สถานที่เกิดเหตุ  
คือ แผนที่อาชญากรรม ซึ่งในแต่ละสถานีต ารวจจะต้องมีแผนที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้น าข้อมูลคดี
ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้มาพิจารณาหาสถานที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในแผนที่ที่เตรียมไว้   
ก็จะท าให้ทราบสถานที่เกิดเหตุและอาจจะพบว่ามีสถานที่เกิดเหตุที่คนร้ายจะลงมือกระท าความผิด
บ่อย ๆ หรือซ้ า ๆ กัน ซึ่งเรียกว่า Hot Sport 
  การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้แผนที่อาชญากรรม (Crime Map) ท าให้ทราบ
ถึงสถานท่ีเกิดเหตุ และจุดที่เกิดเหตุบ่อย ๆ หรือซ้ า ๆ ที่เรียกว่า Hot Sport (จุดแดงในแผนที่) 
  ต ารวจจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม กล่าวคือ 
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับแผนการตรวจของต ารวจสายตรวจ โดย
จะต้องเพ่ิมความเข้ม ในการออกตรวจในช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ อันเป็นการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกจุดและตรงประเด็น ส าหรับภาคประชาชนก็มีความจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานภาพ
อาชญากรรม หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมเช่นเดียวกัน โดยวิธีการรับข้อมูลข่าววารเกี่ยวกับ
อาชญากรรมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การน าเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ) การให้ข้อมูลจากต ารวจ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ การบอกกล่าวจากเพ่ือนบ้าน หรือ
จากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ ขณะเดียวกัน  
ก็น าข้อมูลที่มีอยู่บอกกล่าว คนในครอบครัวหรือคนในชุมชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายหรือ
อาชญากรรม 
  ส าหรับการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมมีความส าคัญมาก หัวหน้าหน่วยงาน
หรือสถานีต ารวจต้องใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) จากต ารวจทุกฝ่ายในหน่วยงานเพ่ือ
ร่วมคิดร่วมวางแผน และก าหนด แนวทางการปฏิบัติโดยจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงสภาพปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นและสร้างความเข้าใจกับต ารวจทุกฝ่ายให้มีความพร้อมและเต็มใจที่จะร่วมมือ
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กันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อต ารวจผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทราบและเข้าใจเหตุ
และผลตลอดจนเป้าหมายในการท างานแล้วย่อมจะเกิดผลดี โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพของ
การท างาน5 
 
2.4 การด าเนินงานป้องกันอาชญากรรม 
 
 หลักความคิดในการป้องกันอาชญากรรม ก็คือ การด าเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุ
อาชญากรรมหรืออาจกล่าวได้ว่า ประเด็นส าคัญของการด าเนินการป้องกันอาชญากรรม คือการ
ด าเนินการเพ่ือไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้น ผู้จัดการต ารวจจะต้องท าให้กระบวนการป้องกัน
อาชญากรรมด าเนินต่อไปด้วยดี ตามแนวทางการหลัก โดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ปรับทัศนคติบุคลากรต ารวจ ให้เป็นไปในทางที่ด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดอาชญากรรม
มากกว่าปล่อยให้อาชญากรรมเกิด แล้วจึงแก้ไขปัญหาหรือติดตามจับกุมผู้ก่ออาชญากรรม  
(ต้องสนับสนุนบุคลากรที่มีแนวคิดและมีผลงานด้านการป้องกัน) 
 2. ให้ความรู้แก่บุคลากรต ารวจเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการป้องกันอาชญากรรมที่ถูกต้อง
และได้ผล บางครั้งผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่า วิธีป้องกันอาชญากรรมที่แท้จริงท ากันอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะ
ได้ผลหรือท าอย่างไรจึงจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ผลในทางป้องกัน ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมด้ านการ
ป้องกันอาชญากรรมของต ารวจสมัยใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า ทดลอง วิจัย 
มิใช่ความรู้ที่เกิดจากความรู้สึกหรือเนื่องจากปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น แต่เดิมเราเชื่อกันว่าการเพ่ิม
โทษให้รุนแรงขึ้น จะท าให้คนร้ายกลัวไม่กล้าท าผิดจริง ๆ แล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะ
คนร้ายส่วนใหญ่ที่กระท าผิด ก่อนลงมือเขาได้คิดว่างแผนไว้ก่อนหน้าแร้ว  เขาไม่คิดว่าจะถูกจับได้  
ถ้าเขาคิดว่าจะถูกจับได้หรือท าแล้วไม่มีทางรอดก็จะไม่กระท าความผิดนั้น ๆ อย่างแน่นอน ดังนั้นการ
ท าให้คนร้ายหวาดระแวง รู้สึกว่าท าผิดแล้วไม่ทางรอดจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
กว่า ที่ส าคัญบุคลากรต ารวจต้องรู้และเข้าใจในความคิดหรือมุมมองของคนร้าย ที่แตกต่างไปจาก
ต ารวจและแตกต่างไปจากประชาชนพลเมืองดี 
 3. สร้างความสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อต ารวจ เข้าใจต ารวจเพิ่มขึ้น ไม่หวาดระแวงต ารวจหรือกลัวคนร้าย ทั้งนี้เพ่ือคงไว้ซึ่งความ
ร่วมมือช่วยเหลือของประชาน 

                                                           

 5 “การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก,” http://phoklangpolice.blogspot.com/ 
2016/10/blog-post.html.(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 
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 4. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ต ารวจต้อง
เป็นบุคลากรมืออาชีพ มีความรู้ เพียงพอที่จะช่วยเหลือและให้ข้อมูลวิธีการด้า นการป้องกัน
อาชญากรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประชาชน ซึ่งอาจเป็นบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ประชาชน
สอบถามได้โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์หรือออกบริการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องของการจัดบ้าน  
จัดชุมชน จัดสถานประกอบการ โรงงานอุสาหกรรม จัดสถานศึกษา เพ่ือป้องกันอาชญากรรม  และ 
หรือจะด าเนินกิจกรรมชีวิตอย่างไรจึงเป็นการป้องกันอาชญากรรมได้ เช่น จัดแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่                  
จัดสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาควร
แบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างไร ต าแหน่งห้องรับแขก  ห้องพักครูอาจารย์  ห้องสมุด ห้องน้ า (ภายในห้องน้ า
จะจัดอย่างไร) ป้ายประกาศอะไรที่จ าเป็น กรณีอาชญากรรมท่ีเกิดกับธนาคาร ร้านทองบริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรมควรจัดสถานที่อย่างไรให้คนร้ายที่มาดูลาดเลาแล้วรู้สึกกลัว ไม่กล้า (หวาดระแวง)  
ให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร พนักงานร้านทอง ให้รู้จักใช้เทคนิคในการปฏิบัติที่
จะท าให้คนร้ายหวาดระแวง เป็นต้น ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม การ
ป้องกันอาชญากรรมโดยสังคมควบคุม ภูมิศาสตร์งานต ารวจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการวิจัย 
เช่น คนร้ายคิดอย่างไร (Inside Criminal Mind X) กลวิธีการเปลี่ยนความคิดของผู้กระท าผิด  
(360 Degree Turn Technique) หรือ วิชาว่าด้วยกรอบแนวความคิดของอาชญากรฯจะมี
ความส าคัญมากในส่วนนี้ 
 5. เป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคในพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของประชาชน ใช้เทคนิคช่วยให้ประชาชนเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนสร้างพ้ืนที่ส่วน
บุคคลทางสายตาขยายวิธีการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากฐานล่างและช่วยสร้างหรือยกระดับ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลด้านการป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  ในความเป็นจริงถ้าป้องกันอาชญากรรมได้ดีจะมีผลท าให้เกิดอาชญากรรมน้อยลงแล
แม้ว่าจะเกิดอาชญากรรมบ้างก็จริงแต่จะจับกุมผู้กระท าผิดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากระบบการป้องกันที่ดีจะ
มีผลต่อกระบวนการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิด6  
  

                                                           

 6 กองแผนงานอาชญากรรม ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ, “แนวทางปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม,” http://thaicrimes.org. (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 
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2.5 บทบาทของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
 
 สามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 2.5.1 บทบาทของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่กฎหมายมิได้
บังคับ หมายถึง การกระท าใด ๆ ของประชาชนเพื่อยับยั้งอาชญากรรมโดยกฎหมาย มิได้บังคับว่าเป็น
หน้าที่ของประชาชนโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของตนเองหรือเห็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม หรือเป็นเพราะการกระท าหน้าที่พลเมืองดี ประชาชนจึงมีความสมัคร
ใจกระท าข้ึนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่เรียกว่า “อาสาสมัคร” การท าการใด ๆ ของประชาชน 
เพ่ือยับยั้งอาชญากรรมโดยสมัครใจดังกล่าว สามารถแยกออกได้ดังนี้ 
  2.5.1.1 การไม่เปิดช่องให้มีการประกอบอาชญากรรมได้โดยสะดวกดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น องค์ประกอบของอาชญากรรมกระท าความผิดมี 2 ประเภท คือ ความเข้าใจและ
โอกาสในการกระท า หากประชาชนพยายามกระท าการใด ๆ ที่ไม่เปิดช่องโอกาสให้ผู้ประกอบ
อาชญากรรมแล้ว อาชญากรรมหรือการกระท าอ่ืน  ๆ ก็จะหมดไป ซึ่งการไม่เปิดช่องให้เกิด
อาชญากรรมหรือการกระท าผิดนั้นอาจแยกออกได้ดังนี้ 
  2.5.1.2 การจัดก าลังป้องกันตนเอง ประชาชนมีความสมัครใจกันเองในการที่จะ
รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหรือเขตชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีการจัดเวรยามป้องกันเหตุ  
ต่าง ๆ ตลอดจนโจรผู้ร้ายบังเกิดผลดีในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นต้น 
  2.5.1.3 การปฏิบัติของประชาชน อันเป็นการไม่เปิดช่องให้มีการประกอบ
อาชญากรรมให้สะดวก ตามปกติแล้วประชาชนโดยทั่วไปมีการปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองอยู่แล้ว แต่มีประชาชนอีกจ านวนไม่น้อย ยังไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่จะ
เป็นการช่วยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้มีการเผยแพร่แนะน าประชาชนรวมทั้งแจกจ่าย
เอกสารที่ระบุถึงวิธีที่ประชาชนจะช่วยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในคดีต่าง ๆ  
  2.5.1.4 การป้องกันตนเองและผู้อื่น 
  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 การกระท า เพ่ือป้องกันนั้น ผู้กระท า
สามารถป้องกันสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืนได้ การกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของผู้ อ่ืนนั้น ผู้กระท า  
ไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับผู้นั้น สิทธิที่จะป้องกัน ได้แก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย เกียรติยศ 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ ก็ป้องกันได้ เช่น คนร้ายจะใช้ปืนยิงเรา เราก็ยิงคนร้ายไปเสียก่อน หรือ
คนร้ายก าลังลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของเพ่ือนบ้านเรา เราพบเห็นเข้าจึงท าการจับกุมส่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพ่ือด าเนินคดี การจับกุมผู้กระท าผิดนี้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79 ดังนั้นการป้องกันตนเองหรือผู้อ่ืนจึงเป็นการกระท าของ
ประชาชน เพ่ือหยุดยั้งอาชญากรรมอย่างหนึ่ง และการกระท าขั้นนี้ กฎหมายมิได้บังคับให้ประชาชน
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ท าเช่นนั้น แต่ประชาชนท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อกระท าลงไป
แล้วกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองด้วย 
  (1) การแจ้งความเม่ือพบการกระท าผิดอาญา กระท าโดยปฏิบัติดังนี้ 
   - การแจ้งความในฐานะที่ตนเองเป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7) 123 ซึ่งเรียกว่า “การร้องทุกข”์ 
   - การแจ้งความเนื่องจากเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ ฐานะเป็นพลเมืองดี เมื่อพบ
เห็นการกระท าผิดอาญาเกิดขึ้น การแจ้งความให้ต ารวจทราบเพ่ือให้ท าการจับกุมตัวคนร้ายมา
ด าเนินคดีต่อไป แม้ผู้แจ้งไม่ใช่ผู้เสียหายก็ยังแจ้งได้ กฎหมายเรียกการแจ้งเช่นนี้ว่า “การกล่าวโทษ” 
เมื่อประชาชนแจ้งความกรณีเช่นนี้ ต ารวจก็ควรจะรับแจ้งความและติดตามคนร้ายมาเพ่ือด าเนินคดี
ต่อไป จะคิดว่าผู้แจ้งมิใช่ผู้เสียหายนั้นไม่ถูกต้อง 
   - การไปเป็นพยานเมื่อรู้เห็นการกระท าผิดอาญา จะต้องหรือไม่ต้องมี
หมายเรียก คือการที่ประชาชนรู้เห็นการกระท าผิดอาญาแล้ว ไปเป็นพยานโดยความสมัครใจเอง โดย
ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างหนึ่ง และถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะคนร้ายย่อม
มีความเกรงกลัวถูกจับกุมน าตัวไปด าเนินคดี เพ่ือลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมือง ไม่กล้ากระท าผิด 
ความร่วมมือเช่นนี้เป็นที่ใฝ่หาของต ารวจเป็นอย่างยิ่ง 
  (2) การประชาทัณฑ ์
   การต่อต้านอาชญากรรม โดยวิธีประชาทัณฑ์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นรุนแรง
และผิดกฎหมายไม่ควรกระท า แต่หากคนร้ายซึ่งถูปกระชาชนรุมประชาทัณฑ์ แม้การกระท าของ
ประชาชนในกรณีนี้จะผิดกฎหมายก็ตาม ในการท าส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนควรจะ
ได้มีข้อเท็จจริงต่างๆ ปรากฏในส่วนการสอบสวนด้วย เพ่ือศาลจะได้ใช้ดุลยพินิจ ในการก าหนด
บทลงโทษคนร้ายอย่างเหมาะสมต่อไป 
  (3) การแสดงออกโดยการยอมรับ 
  การแสดงออกว่า ประชาชนรังเกียจผู้ที่ประกอบอาชญากรรมไม่มีคนคบหาสมาคม
ด้วย แต่เมื่อเลิกประพฤติ หรือเลิกประกอบอาชญากรรม กลับตัวเป็นคนดีแล้ว ก็สมควรให้อภัยหรือให้
โอกาสแก่คนเหล่านั้นได้แก้ตัว 
 2.5.2 บทบาทของประชาชนในการต่อต้านอาชญากรรมชนิดที่กฎหมายบังคับ 
  2.5.2.1 การเป็นพยานตามหมายเรียก เมื่อประชาชนได้รับหมายเรียกของ 
เจ้าพนักงานให้ไปเป็นพยาน ผู้รับหมาย (มีชื่อตามหมายเรียก) ต้องปฏิบัติตามหมายเรียก ถ้าไม่ไปตาม
หมายเรียกของศาล ศาลอาจจะออกหมายจับพยานไปขังไว้จนกว่าพยานจะต้องเบิกความต่อศาล  
ตามวันเวลาที่ศาลเห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 ถ้าเป็น
หมายเรียกของพนักงานอัยการ หรือของพนักงานสอบสวน อาจถูกด าเนินคดี ในความผิดฐานขัดขืน
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ค าบังคับของพนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
168 
  ในการไปเป็นพยาน จะต้องให้การหรือเบิกความไปตามความจริงด้วย ถ้าให้การเท็จ
หรือเบิกความเท็จ ก็มีความผิดฐานให้การเท็จหรือเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
172 และ 177 
  2.5.2.2 การช่วยเหลือเจ้าพนักงานจับกุมผู้กระท าผิดเมื่อเจ้าพนักงานร้องขอ เมื่อ
ประชาชนพบการกระท าผิดซึ่งหน้า หรือเป็นความผิดที่ระบุไว้ท้ายประมวลกฎหมาย วิธีการพิจารณา
ความอาญา หรือเพ่ือป้องกันภยันตราย ซึ่งก าลังจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืน ประชาชนมีอ านาจที่จะช่วย
หรือไปช่วยจับกุมก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับไว้ แต่ถ้าหากเจ้าพนักงานร้องขอให้ประชาชนช่วยจับกุม 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 โดยการจับกุมนั้นจะไม่เกิดอันตรายแก่           
ผู้จับกุมแล้ว ประชาชนผู้ถูกร้องขอจากเจ้าพนักงานนั้นจะไม่ยอมช่วยจับไม่ได้ หากไม่ช่วยจะมี
ความผิดจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 วรรคสอง 
 2.5.3 ความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
  ความร่ วมมื อระหว่ า งต า รวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม                   
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในแง่ปรากฏการณ์ทางสังคม และกระบวนการปฏิบัติ กล่าวคือ ในฐานะ
ปรากฏการณ์ทางสังคม อาชญากรรมได้ส่งผลกระทบต่อความผาสุกปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของประชาชน และความม่ันคงแห่งชาติ อีกทั้งปัจจัยอาชญากรรมก็มีบ่อเกิดจากความเสื่อม
โทรมทางสังคมส่วนหนึ่งนั้น ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของสังคมส่วนรวมโดยตรง มิได้จ ากัดขอบเขต
เฉพาะแต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบสังคมส่วนรวมเท่านั้น 
  ส าหรับการพิจารณาในแง่ กระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทุกฝ่าย จะต้องยอมรับว่า ในการจับกุมหรือเสาะหาข้อเท็จจริงแห่งคดี ถ้าปราศจากการยินยอมรับรู้
หรือได้รับความร่วมมือจากประชาชนเสียแล้วประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ย่อมจะถดถอยน้อยลงไปอย่างไม่มีปัญหา รวมตลอดถึงการฟื้นฟูจิตใจไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ ยิ่งไปกว่านั้น จากประสบการณ์ปฏิบัติฝึกฝนเป็นอย่างดี เพียบพร้อมบริบูรณ์ไป
ด้วยปัจจัยการปฏิบัติ ก็อาจจะประสบความล้มเหลวในการรณรงค์ปราบปรามอาชญากรรมไปอย่างน่า
เสียดายถ้าปราศจากความร่วมมือจากประชาชนจึงถือว่าเป็นความผูกพันจ าเป็นเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและประชาชนที่จะต้องเพ่ิมพูนบทบาทในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด
สอดคล้องกับหลักการของต ารวจอาชีพ 
  ต ารวจพึงระลึกอยู่ เสมอว่า การที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับต ารวจ ในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรมนั้น เป็นไปในรูปอาสาสมัครด้วยความเต็มใจของประชาชนดังนั้น เพ่ือเป็น
หลักประกันในความส าเร็จ แห่งภารกิจระหว่างต ารวจกับประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรม 
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นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่หน่วยงานต ารวจจะต้องจัดให้มีหน่วยป้องกันอาชญากรรมประจ า
สถานีต ารวจท้องที่ (Local Crime Prevention Units) ประสานกิจกรรมปฏิบัติการแนะน าประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมภายใต้หลักการอันส าคัญต่อไปนี้ 
  2.5.3.1 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบสถานีต ารวจทุกหน่วย ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมประจ าท้องที่ พร้อมกับแนะน าให้ข่าวสารเกี่ยวกับ
วิธีการป้องกันความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแห่งท้องที่สถานีต ารวจนั้นตั้งอยู่    
ทั้งหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่จะเป็นกวดขันการรักษาความสงบและจัดสายตรวจท้องที่อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และเมื่อได้รับการแจ้งข่าวอาชญากรรมจากประชาชนและต ารวจจะต้องด าเนินการเพ่ือระงับ
หรือกระท าการจับกุมผู้กระท าผิดด้วยความรวดเร็วมิชักช้า 
  2.5.3.2 ให้หน่วยงานสถานีต ารวจทุกแห่งด าเนินการเร่งรัดพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้
มีความเข้าใจรอบรู้ในปัญหาอาชญากรรมระดับท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือส่งเสริม     
พันธภาพอันดี ระหว่างประชาชนและต ารวจท้องที่ได้เป็นอย่างดี 
  2.5.3.3 ปัจจัยพื้นฐานในอันที่จะให้ประชาชนร่วมมือกับต ารวจอย่างใกล้ชิดขึ้นอยู่กับ
การเสริมสร้างสัมพันธภาพอันที่ทางสังคมร่วมกัน ระหว่างต ารวจกับประชาชนก็จ าต้องปฏิบัติหน้าที่
พลเมืองดี เพ่ือร่วมกันสร้างความถูกต้องชอบธรรมให้บังเกิดขึ้นนักทฤษฎีสังคมวิทยา และจิตวิทยา
สังคมให้ข้อคิดเห็นอันกว้างไกลว่า ปัจจัยส าคัญที่สุดในความปลอดภัยร่วมกันสมดังค ากล่าวสนับสนุน
ของ เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) ที่ว่า “สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในสังคม 
หมายถึงการมีความรู้สึกปลอดภัยร่วมกันและการอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ” 
 2.5.4 แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมก่อนเกิดเหตุ 
  2.5.4.1 การแนะน าประชาชนเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในบ้านเรือน 
และย่านที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่จะต้องเพียรพยายามชักจูงส่งเสริมประชาชนในละแวกย่านที่อยู่อาศัยได้
ตระหนักและมีความเข้าใจ รอบรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งเคหะสถานของตนเองและย่าน
ชุมชนเพ่ือนบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน ให้มีความตื่นตัวในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม
ร่วมกัน (Citizen Alert Programmer) เป็นต้นว่าการแนะน าประชาชนสร้างเสริมรั้วบ้านให้มั่นคง
แข็งแรงและมีรั้วของบ้าน กวดขันระมัดระวังการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่มิดชิดปลอดภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเครื่องประดับ เพชร พลอย ทองรูปพรรณ เมื่อใช้แล้วควรจะเก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัย ไม่ควรจะประมาทวางไว้ในที่สะดุดตาเพ่ือหยิบฉวยได้ง่าย และหากมีเงินทองก็ไม่เก็บไว้
ในบ้านมากเกินไป ควรจะน าไปเก็บไว้กับธนาคาร ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังได้ผลประโยชน์จาก
ดอกเบี้ยอีกด้วย การแนะน าประชาชนกวดขันอาใจใส่ในการปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทั้งในเวลาก่อนเข้า
นอนหรือออกไปท ากิจนอกบ้าน การระมัดระวังการปิดเปิดประตูรับบุคคลแปลกหน้าและหากเจ้าของ
บ้านอยู่ในฐานะที่จะท าได้ก็สมควรจะแนะน าเจ้าของบ้าน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสร้างกับความมั่นคง
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แข็งแรงแก่ตัวบ้าน การติดตั้งเครื่องสัญญาณป้องกันหรือเตือนภัยติดไว้กับตัวบ้านหรือในที่ที่เก็ บ
ทรัพย์สิน 
  ส่วนมากแนะน าประชาชนให้ระแวดระวังแก่เพ่ือนบ้านเรือนเคียงก็โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจ จะต้องแนะน าประชาชนให้มีความรอบรู้เข้าใจเกี่ยวกับรายงานเหตุร้ายหรือพฤติกรรมอันน่า
สงสัยที่ประชาชนพบเห็นในละแวกที่อยู่อาศัย รวมตลอดจนการปลูกฝังให้ประชาชนมีความตื่นตัว  
ในการสังเกตลักษณะพฤติการณ์ผิดปกติของบุคคลที่เข้ามาอยู่ในละแวกนั้นด้วย เช่นเมื่อเห็นคนเดิน
แปลกหน้ามาเดินด้อม ๆ มอง ๆ แถวละแวกบ้านที่อยู่อาศัยในลักษณะพิรุธควรจะบอกกล่าวเพ่ือน
บ้านได้ทราบ หรือหากเห็นสมควรก็ควรจะแจ้งต ารวจไว้ด้วย เพ่ือนบ้านในละแวกเดียวกัน จะต้อง มี
ความโอบอ้อมอารีระหว่างกัน ช่วยเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกัน เมื่อเพ่ือนบ้านไม่อยู่หรือพลั้งเผลอ ไม่ใช่
ต่างคนต่างอยู่ หรือถือว่าธุระไม่ใช่ เนื่องจากว่า จากประสบการณ์ของต ารวจในนานาประเทศ เป็นที่
ประจักษ์ชัดว่าการที่ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกัน มีผลในการลดภัย
อาชญากรรมได้มากทีเดียว 
  นอกจากนั้น หัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่ควรก าชับกวดขันเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
ให้เอาใจใส่สังเกตตรวจตราระแวดระวังภัยแก่บุคคลผู้สูงอายุ เด็กหรือสตรีที่ถูกทอดทิ้งให้รกร้าง  
ว่างเปล่า เป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจจะละเลยตรวจตราเสียได้ ทั้งในระหว่างการตรวจตรานั้น ต ารวจสาย
ตรวจได้พบเห็นประชาชนละเลย หรือมีความประมาทในการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตของตนเอง 
และสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของชุมชนแล้ว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่  
จัดต้องท าการชี้แจงประชาชน ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท ซึ่งจาก
การส ารวจว่าเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชีวิต
ทรัพย์สินในครัวเรือน ไม่ว่าโดยการขาดความระมัดระวังในการปิดเปิดประตูหน้าต่าง การละทิ้ง
บ้านเรือนโดยไม่มีผู้อยู่ดูแล หรือความประมาทในประเทศอ่ืน ๆ เป็นผลให้ชีวิตถูกประทุษร้ายและ
ทรัพย์สินถูกโจรกรรมไปอย่างน่าเสียดาย หรือแม้แต่ในประเทศไทยปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์อยู่
เสมอว่า การรับคนงานหรือคนท าความสะอาด ดูแลบ้านเรือนโดยไม่สืบประวัติความประพฤติให้เป็นที่
แน่ชัดเสียก่อน หรือการปล่อยให้คนรับใช้ ดูบ้านแทนโดยล าพังในลักษณะประมาทหรือไว้วางใจมาก
เกินไป เป็นผลให้เจ้าของบ้านถูกโจรกรรมหรือลักทรัพย์ได้โดยง่ายมามากแล้ว 
  2.5.4.2 การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย การจัดให้มียามรักษาความปลอดภัย
ในย่านชุมชน หรือที่อยู่อาศัยโดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มนั้น นับเป็นแนวการป้องกันเหตุร้ายมิให้เกิดขึ้น 
หรือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่หวังผลฉับพลันทันด่วนกับเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจมาถึง เนื่องจากว่ายามเอกชนไม่มีอ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานแห่งรัฐตามนัยแห่ง
กฎหมายมหาชน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การที่มียามรักษาความปลอดภัยย่อมจะเป็นผลต่อการป้องกัน
เหตุร้ายเบื้องต้น และช่วยในการให้ข่าวสารข้อมูลอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เป็นอย่างดี     
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การจัดยามรักษาความปลอดภัยที่นิยมปฏิบัติในปัจจุบันมีหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามความ
จ าเป็น เช่น ยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ยามรักษาความปลอดภัยแก่สถาบันการเงิน บริษัท ห้าง
ร้าน รวมถึงการจัดนักสืบเพ่ือคุ้มกันแก่บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันการเงิน อีกด้วย นักอาชญา
วิทยาให้ความเห็นว่า การเพ่ิมจ านวนความต้องการค่านิยมรักษาความปลอดภัยเอกชนนี้ เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความรุนแรงของอาชญากรรม ที่มีอยู่ในสังคม จนเป็นผลให้ประชาชน
จ าต้องจัดให้มีมาตรการเช่นว่านี้เป็นการชดเชยกับอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญกิจการต ารวจว่าไม่ว่าจะมียามเอกชน หรือมาตรการ
ปลอดภัยที่ริเริ่มโดยเอกชนใด ๆ ก็ตามยังถือเป็นความจ าเป็นรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่นั่นเอง 
ที่จะต้องพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งจะต้องก าชับตรวจตราดูแล   
การปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์เอกชน ให้เป็นโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับอันเข้มงวดด้วย 
  2.5.4.3 การจัดบริการคุ้มครองความปลอดภัยเคลื่อนที่ การจัดบริการคุ้มครองความ
ปลอดภัยเคลื่อนที่ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะหรือสถาบัน นับเป็นวิธีการที่จะลดความเสี่ยงจากภัย
อาชญากรรมโดยตรงส่วนหนึ่ง มีอาทิ กรณีผู้ปกครองกวดขันเอาใจใส่การน าเด็กไปและกลับจาก
โรงเรียน การจัดให้มีความคุ้มครองปลอดภัยแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยว บุคคลต่างด้าว และ 
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดบริการคุ้มครองความปลอดภัยในการรับเบิกเงินจากธนาคารของส่วน
บุคคล เจ้าหน้าที่หน่วยงานธุรกิจหรือการเบิกจ่ายเงินเป็นจ านวนมากๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ควรก าหนดมาตรการกวดขันมากเป็นพิเศษ 
  2.5.4.4 การจัดบริการคมนาคมสื่อสารวิทยุระแวดระวังภัยแก่ชุมชน นักอาชญา
วิทยามีความเห็นเป็นข้อยุติว่า ในภาวะแห่งความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับบริการติดต่อสื่อสาร และ  
การคมนาคมอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ จะต้องพัฒนาขอบข่ายงาน
ด้านวิทยุ สื่อสารของต ารวจให้ประสานสอดคล้องกับระบบสื่อสารมวลชน ในอันที่จะใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ดังกล่าวรณรงค์อาชญากรรมอย่างรวดเร็วฉับพลันทันด่วน รวมทั้งการกระตุ้นส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการรณรงค์ต่ออาชญากรรม อย่ างกว้างขวาง ดังเช่น
ตัวอย่าง เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นต ารวจจะต้องรายงานสถานการณ์ของอาชญากรรมให้ประชาชน
รับรู้และตระหนักถึงการป้องกันหรือความจ าเป็นที่จะต้องให้เบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือจะได้ท าการจับกุมผู้กระท าผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้บริการขอบข่ายวิทยุสื่อสารของ
หน่วยงานของรัฐ นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในอันที่จะรายงานสถานการณ์อาชญากรรม หรือ  
ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ด้วยกัน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ป้องกันอาชญากรรม 
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  2.5.4.5 การปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม นับเป็นการร่วมมือ
ประสานงานระหว่างงานต ารวจกับองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือความสะดวกและ
สุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แห่งการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน เนื่องจากสภาพแวดล้อมแห่งที่อยู่
อาศัยมีส่วนสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า ในตรอกซอยเปลี่ยวแคบ ๆ ในที่มืดหรือ
ทางถนนหนทาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ขาดความเป็นระเบียบซึ่งมีทางเข้าออกสลับซับซ้อนทะลุ
ติดต่อกัน และสภาพแหล่งเสื่อมโทรมต่าง ๆ ย่อมเปิดโอกาสให้มีการฉกชิงวิ่งราว ปล้นจี้ ลักขโมยได้
ง่าย จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเพียรพยายามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขสภาพแวดล้อมอันเป็นพิษให้ดีขึ้น เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมแห่งบริเวณย่านที่อยู่
อาศัยโดยตรง กระบวนการที่ยึดถือเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ส าคัญ 5 ประการดังนี้ คือ 
   (1) เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องรอบรู้ข่าวสารสถานการณ์อาชญากรรม และ
แหล่งรับซื้อของโจรที่อยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
เช่นบุคคลวัยรุ่นและวัยฉกรรจ์ที่มิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง แต่มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยอย่าง
ฟุ่มเฟือย บุคคลที่มีพฤติการณ์ทางนักเลงหรือประพฤติตนเป็นผู้กว้างขวางเพ่ือประโยชน์ในทางมติชน
บุคคลที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจขึ้นทะเบียนอันธพาลหรือภัยสังคมรวมตลอดถึงผู้พ้นโทษหรือมีประวัติ
อาชญากรรมมาก่อน 
   (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องเฝ้าสังเกตและ ติดตามความเคลื่อนไหวความ
ประพฤติของบุคคลในท้องที่ซึ่งเคยถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ทั้งจะต้องให้ความสนใจ
ศึกษาทะเบียนประวัติอาชญากรรม บันทึกข้อมูลเทคนิคการประกอบอาชญากรรมของบุคคลเหล่านี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมประเภทการกระท าผิดต่อไป 
   (3) เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องส่งเสริมประชาชน ป้องกันความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินโดยควรแก่สถานการณ์เบื้องต้นเสียก่อน มีอาทิ การระมัดระวังเกี่ยวกับการปิดเปิดประตู 
หน้าต่าง การจัดให้อุปกรณ์เสริมสร้างความมั่นคงภายในบ้านเท่าที่จ าเป็น การมีสัญญาณแจ้งเหตุร้าย
ระหว่างเพื่อนบ้าน เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น การจัดบริเวณบ้านเรือนไม่ให้มีลักษณะมืดทึบมุมอับ หรือปลูก
ต้นไม้ภายในบ้าน อย่างแน่นหนามืดทึบยากต่อการสังเกตดูแลจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือยามรักษา
หมู่บ้าน และมีการแจ้งความเกี่ยวกับเหตุร้ายเกิดขึ้น ต ารวจจะต้องอ านวยความสะดวกไปถึงบริเวณที่
เกิดเหตุโดยมิชักช้า 
   (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการจับกุมหรือ
สอบสวนข้อเท็จจริงในทุกครั้งที่มีการกระท าผิดเกิดขึ้น เนื่องจากว่าการที่ต ารวจท าการจับกุมผู้กระท า
ผิดแท้จริงอย่างรวดเร็วแน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่ผู้กระท าผิดหวั่นกลัวที่สุด 
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   (5) วิธีการที่ต ารวจสามารถ คุ้มครองป้องกันชุมชนในย่านที่อยู่อาศัย
ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมได้ดีที่สุดส่วนหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับปรุงวิธีการจัดสายตรวจท้องที่
ป้องกันมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นส าคัญ 
 2.5.5 การจูงใจชุมชนแห่งท้องที่ให้ความตื่นตัว ในการป้องกันอาชญากรรมยิ่งขึ้น ในการ
นี้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงแนะน าประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นเหมาะสมในสาระส าคัญ ดังนี้ 
  2.5.5.1 การจัดอาสาสมัครประชาชนป้องกันอาชญากรรม เป้าหมายหลักในการจัด
อาสาสมัครประชาชนป้องกันอาชญากรรม นอกจากเป็นการส่งเสริมประชาชนให้ตระหนักในการ
ร่วมมือกับต ารวจ เพื่อป้องกันอาชญากรรมแห่งท้องที่แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือผ่อนคลายภาวะ
ความกดดันแห่งอาชญากรรม ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการทั่วไป โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
การจัดหางานให้แก่ประชาชน การจัดบริการอาสาสมัครคุมประพฤติและการสงเคราะห์แก่ผู้พ้นโทษ 
  2.5.5.2 การรวมกลุ่มของเจ้าของบ้าน เพ่ือป้องกันความปลอดภัยร่วมกันนั้น เป็น
วิธีการที่เจ้าของบ้านในละแวกหมู่บ้านที่อยู่อาศัย รวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือป้องกันภัยจาก
อาชญากรรมระหว่างประชาชนด้วยกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 
  2.5.5.3 การจัดโครงการสื่อสัมพันธ์ ระหว่างต ารวจกับชุมชนในท้องที่ ลักษณะของ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับชุมชนแห่งท้องที่ มีความมุ่งหมายส าคัญที่จะป้องกันมิให้มี
การกระท าผิดเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจท าการติดต่อพบปะสังสรรค์ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกับ
บรรดาสมาชิกสโมสร องค์การกุศล และโรงเรียน เกี่ยวกับอาชญากรรมโดยให้มุ่งเพ่งเล็งสนใจเป็น
พิเศษ แก่เยาวชน หรือบุคคลวัยรุ่นที่มีแนวโน้มหลงใหลคลั่งไคล้ตามเจริญวัตถุ หรือไม่น าพาต่อการ
เคารพกฎหมายและระเบียบแบบแผนอันดีงามของสังคมมากเป็นพิเศษ 
  2.5.5.4 การจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาอาชญากรรมระหว่างต ารวจกับ
ประชาชนแห่งท้องที่  นับเป็นรูปแบบประสานการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพสูง  
และสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนแห่งท้องที่ได้เป็นอย่างดี7 
  

                                                           

 7 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, คู่มือฝึกอบรมข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน
ปราบปรามในสถานีต ารวจ (กรุงเทพฯ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557). 
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2.6 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Brief of Social Network Concept) 
 
 แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นหนึ่งในแนวคิดของศาสตร์ยุคใหม่        
ซึ่งได้รับการพัฒนาจากนักคิดทางสังคมวิทยา เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้เป็นแว่นขยายใน
การศึกษาสังคม ในที่นี้ผู้เขียนขอสรุปสาระส าคัญของแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ 
 ฐานคติ (Assumption)  
 ในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์ 
(Relation) ซึ่งกัน และกัน ตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้น
มิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในเครือข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท า
ตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ 
 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social Network Meaning) 
 มีผู้ให้นิยามของค าว่า เครือข่ายทางสังคมไว้หลายความหมาย โดยผู้เขียนขอแนะน า
เสนอโดยสังเขปดังนี้ 
 ใน Encyclopedia of Sociology (Volume 4 : S-Z Index) ในนิยามของ เครือข่าย
ทางสังคม  (Social Network) ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการจัดเรียงความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of Relationship) ระหว่างปัจเจกชน 
(Individual) ที่ร่วมกระท าการในสังคม 
 ขณะที่ใน The SAGE Dictionary of Sociology ให้นิยามว่า เครือข่ายทางสังคม คือ 
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน (Individual) ซึ่ง
นักสังคมวิทยาถือว่าเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการ
สังเกต (Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Mapping) 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึงความสัมพันธ์ใน
สังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย โดย
เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง  ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร 
ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
หลากหลาย 
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 ขณะที่ Alter และ Hage กล่าวว่า เครือข่าย (Network) คือ รูปแบบทางสังคม ที่เปิด
โอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนการสร้างความเป็นอันหนึ่ง อันเดียว และการ
ร่วมกันท างาน เครือข่ายประกอบด้วยองค์กรจ านวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขตที่แน่นอนหรือไม่ก็ได้ และ
องค์กรเหล่านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน 
 ส่วน Jeremy Boissevain ให้นิยามของ เครือข่ายทางสังคม ว่าหมายถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จากที่กล่าวมา
ในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์
ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกบุคคล (Individual) กลุ่ม (Group) และ
องค์กร (Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน 
 
 ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network)  
 ในการจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม สามารถแบ่งได้ในหลายรูปแบบ โดยมี
นักวิชาการหลายคนที่ได้จ าแนกประเภทของเครือข่าย ซึ่งผู้เขียนขอเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 
 นฤมล นิราทร ได้จ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี้ 
 1) จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภาค 
และประเทศ 
 2) จ าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก สตรี 
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 
 3) จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่ายกลุ่ม
พระสหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน 
 4) จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ท าให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลักษณะ 
คือ เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ (1) เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน และ (2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน 
 นอกจากนี้ Martin Kilduff และ Wenpin Tsai (2003: 4-8) ได้แบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ (1) เครือข่ายระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) (2) เครือข่ายระดับหน่วยธุรกิจ 
(Business Unit Level Network) (3) เครือข่ายระดับองค์กร (Organization Level Network) 
และ (4) เครือข่ายระดับอื่น ๆ (Other Level Network) หรือระดับระหว่างองค์กร 
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 อย่างไรก็ตาม แม้มิติของการจ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคมดังกล่าว  
จะค่อนข้างชัดเจน สามารถจ าแนกประเภทได้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า  
บางเครือข่ายอาจมีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละมิติ เช่น เครือข่ายแรงงาน มีลักษณะเป็นทั้ง
เครือข่ายด้านแรงงาน และเป็นเครือข่ายระดับประเทศด้วย 
 
 การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network Construct) 
 การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็น
กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิต
ระหว่างองค์กรสมาชิก ต้ออาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่จะท าความตกลงเป็นองค์กร
เครือข่าย  
 ส าหรับเหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั้น นฤมล  นิราทร กล่าวว่าเป็นเพราะ  
(1) ต้องการมีเพ่ือนในการท างาน ต้องการมีหมู่ มีพวก (2) ต้องการทรัพยากรในการท างาน  
(3) ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน (4) ต้องการความช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไข
ปัญหา (5) ต้องการประหยัด และ (6) ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน รวมไปถึงมี
ปัจจัยเสริมที่เป็นเงื่อนไขส าคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ส่วนพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ให้เหตุผลว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมเกิดจาก  
(1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ซ้ าซ้อน หลากหลาย และขยายตัว จนเกินความสามารถ
ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ที่จะด าเนินการแก้ไข (2) เครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการ
สร้างพ้ืนที่ทางสังคม และ (3) เพื่อให้การประสานผลประโยชน์เป็นไปอย่างเท่าเทียม จากที่กล่าวมาใน
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร อันจะส่งผลให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประสาน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน8 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแตกต่างกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้นเป็นประจ าอย่างไร 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ใช่ของใหม่ โดยปกติ
หน่วยงานภาครัฐจะจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท าประชาพิจารณ์ เวที
แสดงความคิดเห็น การเปิดเว็บไซต์และให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น เป็นต้น อันเป็นการ

                                                           

 8 พัชรี สิโรรส, พลวัตรนโยบายสาธารณะ: จากรัฐ เอกชน สู่ประชาชน  (กรุงเทพฯ : คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 20. 
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จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละโครงการ (project-based participation) โดยที่หน่วยงาน
ภาครัฐมิได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภายในองค์การแต่อย่างใด 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะมีมากกว่าการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น 
เพราะมีการสร้างระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายในองค์การ ปรับโครงสร้างองค์การ จัดท าวิธี
ปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมในองค์การ ตั้งต าแหน่งและวางบุคลากรที่รับผิดชอบด้านนี้ จัดท า
งบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้แน่ใจว่าภาคประชาชน จะสามารถเข้า
มาร่วมในการบริหารงานสาธารณะอย่างเป็นทางการ 
 ความแตกต่างของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมในโครงการ
สาธารณะต่าง ๆ สามารถสรุปได้จากตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในโครงการสาธารณะต่าง ๆ กับการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 

ความแตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วม 
ในโครงการสาธารณะ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

- ลักษณะการมีส่วน
ร่วม 

เป็นการมสี่วนร่วมในลักษณะ
โครงการ (project-based 
participation) 

เป็นการมสี่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐใน
ลักษณะเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ที่ครบวงจร 
กล่าวคือ ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
รับผลประโยชน์ ร่วมรับผดิชอบ และร่วมประเมินผล 

- ผลต่อกระบวนการ
การท างานของ
ภาครัฐ 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
การท างานในหน่วยงานภาครัฐ 

ก่อให้เกิดการปรบัเปลีย่นการบริหารงานภาครัฐอย่าง
ลึกซึ้ง เพื่อรองรับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก ่การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน 
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์บุคลากรในองค์การ ออก
กฎระเบียบรองรับการบรหิารงาน สร้างบุคลากรให้มี
ทักษะการบริหารงานแบบมสี่วนรว่ม 

- บทบาทของภาค
ประชาชน 

ประชาชนเป็นผู้ให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็น 
public inputs ต่อโครงการที่รัฐ
ก าลังจะจัดท า แต่ภาคประชาชนยงั
อยู่ภายนอกระบบราชการ กล่าวคอื 
มิไดม้ีบทบาทในการออกแบบ 
(design) ตัดสินใจ (decision-
making) ด าเนินการ หรือ 
ประเมินผลการบริหารงาน 

ภาคประชาชนท างานร่วมกับภาครัฐในลักษณะเป็น
หุ้นส่วน เช่น ในกระบวนการการงบประมาณ ที่ภาค
ประชาชนมีบทบาทร่วมในการจัดสรรงบประมาณ ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการบริหาร
โครงการ การประเมินผลโครงการ เป็นต้น โดยใช้
รูปแบบการจดัเวทีพูดคุย หรือตั้งคณะกรรมการจาก
ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการท างาน มีที่
ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 
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ความแตกต่างใน
ด้านต่าง ๆ 

การมีส่วนร่วม 
ในโครงการสาธารณะ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

- อิทธิพลที่
ประชาชนมีต่อ
ภาครัฐ 

มีค่อนข้างต่ า เพราะเป็นผู้ให้  
public inputs อยู่ภายนอก 
ภาครัฐใช้วิจารณญาณในการน า 
inputs มาประกอบการตัดสินใจ  

สูง เพราะภาคประชาชน เข้ามาร่วมในการ
บริหารงานทุกข้ันตอน 

- ความสัมพันธ์
ระหว่างภาค
ประชาชนกับภาครัฐ 

เป็น project-based ซึ่งยุติลงเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ มีความรู้สึกเป็นส่วน
ของภาครัฐและส่วนของภาค
ประชาชนท่ีจุดยืนอาจอยูต่รงข้าม
กัน ท าให้อาจเกิดความไม่ไว้วางใจ
และลุกลามเป็นความขดัแย้ง 
(contestation) ไดต้ลอด เวลา 
โดยเฉพาะเมื่อโครงการนั้น มคีวาม
เป็นการเมืองสูง (politicization of 
the project) เช่น มผีลประโยชน์
สูงหรือโยงใยกับการเมืองท้องถิ่น 

มีความใกล้ชิดกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
ตลอดเวลา ภาครัฐจะพยายามเสรมิอ านาจ สรา้ง
ศักยภาพให้ภาคประชาชน (capacity building) 
เพื่อให้พวกเขากลายเป็น active citizen ที่สามารถ
เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน  

 
2.7 แนวคิดการจัดการปกครองในมิติของนโยบายสาธารณะเครือข่ายการจัดการปกครอง 
(governance network) 
  
 Sorensen and Torfing ได้พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ดูเหมือนว่าในขณะที่ภาพทาง
การเมืองที่ เป็นมาตรฐาน (และไร้เดียงสา) มักมองว่าการเมืองเป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายใน  
อาณาบริเวณของฝ่ายบริหารและรัฐสภา ซึ่งก็เป็นการมองที่ผิวเผินเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วก่อนและหลัง
ที่สมาชิกสภาจะผ่านกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือก่อนที่รัฐบาจะสั่งให้ข้าราชการด าเนินมาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจจริง ๆ ได้เกิดขึ้นภายในเครือข่ายการจัดการปกครอง (Governance 
Networks) ที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างวาระทางการเมือง (Political Agenda) กล่าวคือ น าปัญหาเข้า
สู่ตัวผู้มีอ านาจตัดสินใจทางการเมือง ก าหนดกรอบการมองปัญหา (Framing) และให้ค านิยามปัญหา
เชิงนโยบาย และมีทักษะในการดูแลให้มีการน าไปปฏิบัติเพ่ือหาทางออกที่เหมาะสม จึงเป็นการยากที่
เราจะระบุว่ามีการตัดสินใจโดยรัฐที่เป็นอธิปัตย์ เนื่องจากการก าหนดนโยบายสาธารณะมักเกิดขึ้นใน
เครือข่ายการจัดการปกครองที่อยู่ข้ามการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับรัฐชาติ หรือระดับเหนือรัฐ ด้วย
เหตุนี้เราจ าเป็นต้องท าความรู้จักกับบทบาทและความส าคัญของเครือข่ายการจัดการปกครองที่มีต่อ
นโยบายสาธารณะ 



Ref. code: 25595803011187WZY

29 

 เครือข่ายการจัดการปกครองมีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายการจัดการ
ปกครองแบบสานเสวนาหาทางออก (Deliberative Governance) เครือข่ายการจัดการปกครอง
แบบปรับตัว (Adaptive Governance) และเครือข่ายการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Governance) เป็นต้น แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงเครือข่ายการจัดการปกครองแบบ
ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือแสดงให้เป็นถึงรูปแบบการก าหนดนโยบาย โดยให้ความหมายว่า เครือข่ายการจัดการ
ปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การก าหนดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ โดย
ผ่านสายโยงใยความสัมพันธ์ (Web of Relationships) ระหว่างตัวแทนในภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาสังคม  
 กรอบแนวคิดด้านเครือข่ายการจัดการปกครองถือก าเนิดมาจากนักวิชาการด้านการ
จัดการปกครองชาวเนเธอร์แลนที่ศึกษารากเหง้าของบริบทที่มีการปกครองหลากหลายรัฐบาล 
(Multi-Government Context) ของสหภาพยุโรป การศึกษาเครือข่ายการจัดการปกครอง กล่าวได้
ว่าพัฒนาขึ้นมาจากกรอบการวิเคราะห์หลายส านัก ได้แก่  กรอบการวิเคราะห์ทางเครือข่ายนโยบาย 
เช่น งานศึกษาของ Helco (2013) และ Rhodes (1997) การศึกษาด้านระบบและการวิเคราะห์
เครือข่ายและทฤษฎีประชาธิปไตยโดยเน้นถึงบทบาทภาครัฐสถาบันรัฐ และอ านาจอธิปไตยใน
เครือข่ายระหว่างองค์การ (Interoganizational Networks) (Sorensen and Torfing 2005) โดย
เครือข่ายนโยบายได้ถูกมองว่ามีระดับของความเกี่ยวพันอย่างเหนียวแน่นกับประชาธิปไตย 
(Democratic Anchorage) เนื่องจาก ในความสัมพันธ์แบบเครือข่ายนั้นได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่
โยงใยกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนทั่วไป และค่านิยมด้านประชาธิปไตย 
 เครือข่ายการจัดการปกครอง (Governance Network) มีความแตกต่างจากการ
จัดการปกครองแบบเครือข่าย (Network Governance) ซึ่งค าหลังมีความหมายถึงรูปแบบการ
จัดการปกครอง (Mode of Governance) ประเภทหนึ่งอันแตกต่างจากรูปแบบการจัดการปกครอง
แบบรัฐเป็นตัวน า (Hierarchical Governance) และรูปแบบการจัดการปกครองแบบตลาดเป็นตัวน า 
(Market Governance) ซึ่งเป็นแนวคิด เกี่ยวกับการจัดการปกครองในระดับภาพใหญ่ แต่ในขณะที่
เราศึกษาการจัดการปกครองในระดับกลาง กล่าวคือ ในระดับนโยบายสาธารณะ เราจะพบกับ
เครือข่ายการจัดการปกครองที่เป็นการก าหนดนโยบาย ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกรอบการศึกษาเครือข่าย
นโยบาย (Policy Network) โดยรับเอาแนวคิดของเครือข่ายมาใช้อธิบายปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน หลาก
มิติหลายมุมมองระหว่างตัวแสดงทางการเมืองที่หลากหลาย แต่เครือข่ายการจัดการปกครองได้รับ
จากการใช้ความสัมพันธ์แนวตั้งของตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นนโยบาย (Vertical 
Interest Representation) มาเน้นความสัมพันธ์ แบบแนวนอน (Horizontal Networks) ใน
เครือข่ายการจัดการปกครองของภาคประชาสังคม การวิเคราะห์จึงมิใช่เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์
ที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลในนโยบายสาธารณะผ่านการติดต่อแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
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กับผู้มีบทบาทอ านาจในการตัดสินใจส่วนกลาง หากแต่จุดเน้นมาอยู่ที่การสร้างนโยบายสาธารณะที่ท า
โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างตัวแสดงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
 ในเครือข่ายการจัดการปกครองนั้น กลไกที่ถูกน ามาใช้ในเครือข่ายนโยบายสาธารณะ 
ได้แก่ การเจรจาต่อรอง ซึ่ง Sorensen and Torfing (2005) เรียกมันว่า “ความเป็นเหตุเป็นผลโดย
อาศัยการเจรจา” (Negotiation Rationality) ตามแนวคิดนี้นโยบายสาธารณะถูกสร้างและวางกรอบ
นิยามปัญหาใหม่ (Reframing ) ซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดยผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างตัวแสดงนโยบายที่
พ่ึงพาซึ่งกันและกันในเครือข่าย มีการสร้างกฎกติกาขึ้นมาเอง และต่อรองโดยอาศัยทรัพยากรของแต่
ละฝ่ายในการเจรจาต่อรองกันนี้ อาจมีวิธีการที่ขัดแย้งกัน การใช้เหตุผลแบบพื้นฐาน หรือแบบขั้นตอน
แนวทางปฏิบัติ หรือแบบกฎเกณฑ์ประเพณีที่ เคยท ากันมาก็ได้ การที่ปัญหาเชิงนโยบายจะถูกให้ค า
จ ากัดความ ถูกน ามาถกเถียงหรือได้รับการตอบสนองย่อมขึ้นกับข้อตกลงที่มาจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างตัวแสดงที่เข้ามาอยู่ในเครือข่าย การตัดสินใจที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกบังคับตามกฎหมายให้ต้องท า
ตามข้อตกลงที่วางไว้ (ตามรูปแบบการจัดการปกครองแบบรัฐเป็นตัวน า) หรือไม่ได้มาจากเครื่องมือ 
นโยบายประเภทสร้างแรงจูงใจที่ทางเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้น (ที่ใช้กันในการจัดการปกครองโดยตลอด
เป็นตัวน า) หรือต้องท าตามเพราะเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยท ากันมา เช่น การพูดคุย
ปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการในชุมชน (รูปแบบการจัดการปกครองโดยภาคประชาสังคม) 
หากแต่อาศัยความไว้วางใจ (Trust) ที่ท าให้ผู้เล่นทุกฝ่ายต้องท าในส่วนของตน และรู้สึกผูกพันที่
จะต้องช่วยกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ จากมุมมองนี้จะเห็นได้ว่าเครือข่ายการจัดการ
ปกครองได้ขามผ่านรัฐ ตลาด และภาคประชาสังคมไปแล้ว นักวิชาการอย่างเช่น Sorensen and 
Torfing จึงได้พยายามอธิบายให้เห็นว่า เครือข่ายการจัดการปกครองเป็นส่วนย่อยของกลไกการ
จัดการปกครองในภาพใหญ่ และขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่ายนโยบายประเภทหนึ่ง ในแง่นี้ เครือข่าย
การจัดการจัดการปกครองจึงหมายถึง 
 1) เครือข่ายนโยบายที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เข้ามาร่วมในเครือข่าย มีลักษณะ
เป็นแนวนอน แต่ละตัวแสดงที่เข้ามามีสถานะที่เป็นอิสระ และสามารถประกอบกิจกรรมในเครือข่าย
อย่างอิสระ แม้จะต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันในหมู่ตัวแสดงในเครือข่ายก็ตาม 
 2) ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นท าผ่านการจราจรต่อรอง มีกระบวนการสานเสวนา 
(Deliberative Process) ในการพูดจาของสมาชิกเครือข่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้และการ
กระท าร่วมกันอันน ามา ซึ่งความ ไว้วางใจ และรู้สึกผูกพันต่อเครือข่าย และเป็นฐานน าไปสู่การ
ตัดสินใจแบบประนีประนอมและสมานฉันท ์
 3) การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นภายใต้กรอบกติกาตามกฎหมาย และตามธรรมเนียม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติ ตามการรับรู้เข้าใจ และตามจินตนาการ แต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศที่
กลมเกลียว เห็นสอดคล้องกันตลอดเวลา 
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 4) มีลักษณะของการก ากับดูแลตนเอง (Self-Regulating) กล่าวคือ มีการสร้างกรอบ
กติกาของตนเอง ขึ้นมาในกลุ่ม กรอบกติกานี้ท าขึ้นโดยดูจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม มีการ
พิจารณาถึงทรัพยากร ศักยภาพของกลุ่ม ที่มิได้จ ากัดอยู่ที่กฎกติกาของการจัดการปกครองที่รัฐหรือ
ตลาดเป็นตัวน า การสร้างกติกา ของตนเองขึ้นมานี้มีความจ าเป็นเพ่ือให้เครือข่ายสามารถเปลี่ยนผ่าน
จากการมีความสัมพันธ์แนวตั้งมาเป็นแนวนอน 
 5) มีวัตถุประสงค์ไปสู่เป้าหมายเพื่อสาธารณะภายในนโยบายด้านนั้น ๆ เครือข่ายที่มิได้
มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อสาธารณะ (เช่น ท าเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น) ไม่อาจนับเป็นเครือข่าย
การจดัการปกครอง  
 ด้วยเหตุนี้เอง เครือข่ายการจัดการปกครองจึงมีประโยชน์ในมุมมองของนโยบาย
สาธารณะ ดังนี้ 
 - มันช่วยระบุประเด็นปัญหาใหม่ ๆ และช่วยหาทางตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวใน
ลักษณะที่ยืดหยุ่นและมีความเป็นไปได้ 
 - ท าให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้สร้างวิธีการและ
แนวทางในการหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นที่ผ่านการถกเถียงรอบด้าน และมีการประเมินตรวจสอบโดย
สมาชิกเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ 
 - เป็นการสร้างพ้ืนฐานที่น าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ หรืออย่างน้อยก็ช่วยท าให้มี
การจัดการกับความขัดแย้ง 
 - ท าให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันส าหรับนโยบายใหม่ ๆ และลดการต่อต้านในขั้น
น าไปปฏิบัติ9 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 จ่าสิบต ารวจตรีสุเทพ มูสิมูล10 ศึกษาผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน 
มีมุมมองต่อผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจ  

                                                           

 9 พัชรี สิโรรส, การมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 15-20. 
 10 สุเทพ มสูิมูล, “ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง,” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556), บทคัดย่อ. 
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ภูธรปากน้ า โดยภาพรวมพบว่า มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รองลงมา คือ ด้านความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลการเปรียบเทียบมุมมองของ
ประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธร
ปากน้ า จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อ
เดือน ต่างกันมีมุมมองต่อผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรปากน้ าไม่แตกต่างกันส่วนประชาชนที่มีอาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันมี
มุมมองต่อผลการด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรปากน้ า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 สิทธิพร เขาอุ่น11 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบว่า บริบท รูปแบบ ลักษณะและประเภทของ
อาชญากรรมข้ามชาติในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมแล้ว การกระท าผิด ทุกประเภท
เป็นการกระท าร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ การกระท าความผิดมีอยู่หลายประเภท แต่ที่
พบเป็นส่วนมากมี 6 อย่าง คือ 1) การค้ามนุษย์-หญิงขายบริการ 2) การฟอกเงิน 3) การลักลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย 4) การลักลอบค้ายาเสพติด 5) การปลอมแปลงเอกสาร 6) อาชญากรรม
เศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบอาชญากรรมอ่ืน ๆ มีอยู่บ้างแต่ไม่มาก เช่น การค้าอาวุธและ
การก่อการร้ายข้ามชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่เขตเมือง
พัทยา สาเหตุส าคัญมาจากความไม่ชัดเจนของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงพบว่าเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยามีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับต่ าส่วนแนวทางแก้ไขนั้น รัฐจะต้องก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 พันต ารวจโทปรีชา สาวม่วง12 ศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้น า
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า 1.  ผู้น าชุมชนที่เป็นกลุ่ม

                                                           

 11 สิทธิพร เขาอุ่น, “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ในพ้ืนที่เขตเมืองพัทยา,” (ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา,2553), บทคัดย่อ. 
 12 ปรีชา สาวม่วง, “การมีส่วนรว่มในการป้องกันอาชญากรรมของผู้น าชุมชนกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในเขตท่าวังผา จังหวัดน่าน,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), บทคัดย่อ. 
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ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเมื่อพบการกระท าความผิดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมจะให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่โดยคิดว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการประสบภัยจากโจรผู้ร้าย การให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนเพ่ือเป็นการป้องกันภัยจาก
โจรผู้ร้ายส่วนใหญ่ระบุว่าได้มีการปฏิบัติในจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดเวรยาม การตั้งกฎกติกา
ของหมู่บ้าน การไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท การควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงและการแจ้งเบาะแส
ของคนร้าย ส าหรับประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประสบภัยจากโจร
ผู้ร้าย ผู้น าชุมชนมีความวิตกกังวลบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับการประสบภัยจากโจรผู้ร้ายประชาชนที่อาศัย
อยู่ในหมู่บ้าน 2. ในด้านทัศนคติของผู้น าชุมชนที่มีต่อการป้องกันอาชญากรรม พบว่า ผู้น าชุมชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมากต่อข่าวสารที่เกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมและการป้องกันปราบปรามและมี
ความมั่นใจบ้างต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่จะมีความ
มั่นใจเป็นอย่างมากถ้าหากเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้น าชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมและพบว่าผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ได้ร่วมกับประชาชนจัดตั้งเวรยามเพ่ือเป็น
การป้องกันโจรผู้ร้านในชุมชน 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือของผู้น าชุมชน พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ภูมิล าเนาเดิม 
ศาสนา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ที่อยู่อาศัยในเขตและนอกเขตเทศบาลต าบลวังผา ระยะเวลาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน การมีประสบการณ์ในการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม การรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม มีความสัมพันธ์ในการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับอาชญากรรม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 กับความ
ร่วมมือของผู้น าชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมเกือบทุกประเด็นจาก 11 ประเด็น ยกเว้น 3 
ประเด็น คือ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนาเดิม และเขตที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติแต่อย่างใด 4. ปัญหา อุปสรรคในด้านความร่วมมือของผู้น าชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม 
พบว่า ผู้น าชุมชนได้ให้ความร่วมมือกับภาคราชการในกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมน้อย
กว่าเท่าที่ควร เช่น การให้ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือตรวจยึด การอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
อาชญากรรม การช่วยระงับเหตุหรือจับกุม การเป็นพยานและการแจ้งเหตุคนร้ายก าลังท าความผิด 
เหตุผลที่ผู้น าให้ความร่วมมือน้อยจะเป็นเพราะการปฏิบัติดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายสูงหรือเป็น
การปฏิบัติที่มีความยุ่งยาก 
 



Ref. code: 25595803011187WZY

34 

 พันต ารวจโทบรรจงศักดิ์ ภูทะวัง13 ศึกษาแผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ในเขตสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่ า การน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและภาคสนามมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตามความส าคัญพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทราบแผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์จากฝ่าย
เจ้าหน้าที่ต ารวจการปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยว
อ าเภอสหัสขันธ์ ได้ก่อให้เกิดโครงการเพ่ิมขึ้น 2 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยให้ความชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งแต่เดิมเป็น
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยสรุป จากการปฏิบัติตามแผนงานการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงแม้ว่า
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีคดีอาญาเกิดขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความพึงพอใจในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกัน
อาชญากรรม ได้ดังนี้คือ การบังคับใช้กฎหมาย 
 ดาบต ารวจวิเดช วงค์สืบ14 ศึกษาการปรับระบบงานป้องกันปรามปรามอาชญากรรม
ของต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาในกรณีงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ปรับระบบงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของต ารวจภูธรจัดหวังชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น าไปสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน
หรือองค์กรเป็นที่ยอมรับและไว้ว่างใจของประชาชนโดยทั่วไป  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในระบบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ  คือ ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์  ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อม ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีหน้าต่างแตก และยังมีกลุ่มทฤษฎีใหญ่  ๆ
อีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มทฤษฎีการลดโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย กลุ่มทฤษฎีการควบคุมทางสังคม

                                                           

 13 บรรจงศักดิ์ ภูทะวัง, “แผนงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานที่
ท่องเที่ยวอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, 2552), บทคัดย่อ. 
 14 วิเดช วงค์สืบ, “การปรับระบบงานป้องกันปรามปรามอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ,” (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2553), บทคัดย่อ. 
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แบบไม่เป็นทางการซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จน าไปสู่การ
พัฒนาของระบบงานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การปรับ
ระบบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมี
ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสวัสดิ์ภาพความเป็นอยู่ 
ตลอดจนการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ผลของการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ด้าน คือ 1. ปัญหาทางด้านภายในองค์กร เช่น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ด้านระบบงานหรือการบริหารจัดการ 2.ปัญหาทางด้านภายนอก
องค์กร ได้แก่ ปัญหาในเรื่องของความเป็นอิสระในการบริหารงานของระบบงานดังกล่าว เพราะถูก
แทรกแซงจากนักการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์ จนถูกมองว่าไม่มีความเป็น
กลางจากภาคประชาชนและปัญหาที่มีความส าคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ การขาดความเชื่อมั่นศรัทธา การ
ยอมรับ การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สืบไป 
 ร้อยต ารวจโทอนุวรรตร ฆ้อนทอง15 ศึกษาการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คน ได้จากสุ่มตัวอย่างแบบกระจายโดย
ก าหนดสัดส่วน ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือท าการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ  
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะพ้ืนฐานของประชาชน การรับรู้ข่าวสารและมาตรการในการป้องกัน
อาชญากรรม และประสบการณ์ในการได้รับผลร้ายจากอาชญากรรม ซึ่งส่งผลต่อสภาพความร่วมมือ
ในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ การให้ความส าคัญในการป้องกันตนเอง
จากภัยอาชญากรรม การช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัย
อาชญากรรม การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม แก่ต ารวจหรือบุคคลรอบข้าง 
และการเข้าร่วมช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งพบว่า  
  

                                                           

 15 อนุวรรตร ฆ้อนทอง, “การเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,2551), บทคัดย่อ. 
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 1. สภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ด้านการให้ความส าคัญและป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 
 3. ด้านการช่วยเหลือสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัย
อาชญากรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจหรือบุคคล
รอบข้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 5. ด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการป้องกันอาชญากรรมมี
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 ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจ
หรือบุคคลรอบข้าง และด้านการเข้าร่วมช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ในการป้องกัน
อาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ได้โครงการในการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
ทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดท ารายการข่าวอาชญากรรมตามหอกระจายข่าวชุมชน โครงการ
ต ารวจพบประชาชน โครงการจัดท าสื่อคู่มือการป้องกันอาชญากรรม โครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย 
โครงการสายตรวจประชาชน โครงการฝึกอบรมต ารวจชุมชนหรือต ารวจบ้าน และโครงการระดมทุน
สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรม 
 ระยะที่  3 เป็นการประเมินแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยน าโครงการที่ได้จาก
การศึกษาในระยะที่ 2 จ านวน 7 โครงการ พร้อมข้อมูลสภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
และบริบททางสังคมที่ส าคัญ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จ านวน  
5 คน ท าการประเมินความเหมาะสมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน และความ
สอดคล้องกับบริบททางสังคม พบว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีค่า เฉลี่ยความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ดาบต ารวจสมปอง บุญเติม16 ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ   
ผลการศึกษาพบว่า  
 1. สภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
เมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน พบว่า ด้านการป้องกันอาชญากรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน
สูงสุด คือ มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแก่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือจุดเสี่ยงที่อาจเกิด
อาชญากรรมด้านการปราบปรามอาชญากรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานสูงสุด คือ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุข้าราชการต ารวจสามารถบูรณาการ การท างานกับฝ่ายอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เร่งด่วนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และด้านการป้องกันและปราบปรามยามเสพติดให้โทษ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ของการปฏิบัติงานสูงสุด คือ มีการปราบปรามตรวจค้นจุดเสี่ยงในการขนย้ายยาเสพติดให้โทษ 
 2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ มีดังนี้ ด้านการป้องกัน
อาชญากรรม ควรมีการวางแผนการด าเนินงานโดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการออกปฏิบัติงานด้านป้องกันอาชญากรรม การส่งเสริม  
ปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี การหาข้อมูล การบูรณาการร่วมกันกับผู้น าชุมชนและการปฏิบัติการ
มวลชนสัมพันธ์ ด้านการปราบปรามอาชญากรรม ควรเสริมสร้างให้ชุมชนมีแรงจูงใจให้ประชาชนที่
จะแจ้งเบาะแสความเชื่อม่ันในความปลอดภัย เมื่อให้ข้อมูลแก่ต ารวจแล้ว ซักซ้อมแผนการปราบปราม
อาชญากรรมในทุก ๆ รูปแบบอย่างสม่ าเสมอตลอดจนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ อาวุธ เครื่องมือ
และยานพาหนะในการปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอ และด้านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดให้โทษ ควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในเบื้องต้นก่อนที่จะ
ด าเนินการส่งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟู ส่งเสริมให้มีชุดเฉพาะกิจที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการลงพ้ืนที่ในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ มีการตั้งจุดตรวจค้นยาเสพติดอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งมีการสร้างแกนน าเยาวชนต้านยาเสพติดและการติดตามเยาวชนที่ออกจากสถานคุม
ขัง เพ่ือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

                                                           

 16 สมปอง บุญเติม, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ,” (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2555), บทคัดย่อ. 
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จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรม ได้ดังนี้คือ 
จัดหาพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้ามาใช้ในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 พันต ารวจตรี อรรถศาสตร์ พิลาเคน17 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของกลุ่มประชาชนทั่วไป ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยด้านการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม อยู่ในระดับมาก 
แต่ด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือ สนับสนุนต่อกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมกลุ่มประชาชน
ทั่วไปในภาพรวม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การมีต าแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชน และรายได้ต่อเดือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้าน เพศ สถานภาพการสมรส อาชีพและจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของกลุ่มก านันและผู้ใหญ่บ้าน ใน
ภาพรวม ได้แก่ อายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้าน เพศ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  3.แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
ของประชาชน คือ การส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการ
ป้องกันอาชญากรรม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมขึ้นในแต่ละต าบล เพ่ือ
ท าการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม และการประเมินผล โดยใช้
ทรัพยากรและบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในแต่ละต าบลมาบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันอาชญากรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจควรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ในชุมชนร่วมกับ
ประชาชนให้มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม และมีการจัดการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนในแต่ละต าบล 

                                                           

 17 อรรถศาสตร์ พิลาเคน, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551), บทคัดย่อ. 
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 พันต ารวจโท ชัยวัฒน์ สลักค า18 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม กรณีศึกษา : สถานีต ารวจภูธรสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า  
ในขั้นก่อนกระท าผิดสถานีต ารวจภูธรสามโคกได้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่เป็นการริเริ่ม ชักน า 
ผลักดัน กระตุ้น เชิญชวนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ ได้แก่  โครงการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเตือนภัยและแจ้งข่าว
อาชญากรรม โครงการสายตรวจประชาชน การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม และการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจภูธรสามโคก เรียกโดยย่อว่า “ กต.ตร.สภ. 
สามโคก” เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการที่มา
จากภาคส่วนในพ้ืนที่ ในส่วนของประชาชนที่ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมโดย
การติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดอาชญากรรม และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวโดยการส ารวจ ดูแลความเรียบร้อยของที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เข้า
ร่วมรับการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมที่ทางสถานีต ารวจภูธรสามโคกจัดให้มีขึ้น 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรม และร่วม
ออกตรวจตราพ้ืนที่กับสายตรวจเพ่ือสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน ส าหรับในขั้นหลัง
กระท าผิด พบว่าการมีส่วนร่วมจะเป็นลักษณะของ การแจ้งเหตุที่ตนเองประสบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ทราบ เข้าร่วมเป็นพยานในการชี้ตัวผู้กระท าผิด หรือชี้เบาะแสผู้กระท าผิด และร่วมให้ข้อมูลจากกล้อง
วงจรปิดในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุ  ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่า มี 4 ด้าน คือ 1. ปัญหาด้าน
การให้ข้อมูล 2. ปัญหาด้านการให้ความส าคัญและการป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม 3. ปัญหา
ด้านบุคลากรและงบประมาณ และ 4. ปัญหาในด้านการให้การเข้าร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการป้องกันอาชญากรรม 
 
 

                                                           

 18 ชัยวัฒน์ สลักค า, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
กรณีศึกษา : สถานีต ารวจภูธรสามโคก จังหวัดปทุมธานี,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 
บทคัดย่อ. 
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 ร้อยต ารวจเอกหญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล 19 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 1.  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม คือ เพศ อายุ และรายได้ของหัวหน้าครัวเรือน ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คือ อาชีพ ระดับการศึกษา เขตที่อยู่
อาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม 3. ทัศนคติต ารวจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ต ารวจในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 วิศิษฏ์ มะอักษร20 ศึกษาการพัฒนาบทบาทของต ารวจในการป้องกันอาชญากรรม  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 35-39 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวน ผ่านการศึกษาฝึกอบรมเพ่ิมเติมและ
มีประสบการณ์การท างานด้านการป้องกันอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี การปฏิบัติงานใน
บทบาทการเผยแพร่ข่าวสารและการท างานร่วมกับชุมชนระดับปานกลาง โดยมีการท างานด้าน  
การสร้างสัมพันธภาพอันดีกับประชาชนมากที่สุด ในส่วนปัญหาอุปสรรคในการบริหารแก่ประชาชน 
พบว่า มีปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์มากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะต่อแนว
ทางการพัฒนาบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมว่า งานด้านการพัฒนาระบบสายตรวจ งานป้องกัน
อาชญากรรมตามประเภทความผิด และงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ เป็นระบบงานที่
ส าคัญและมีการพัฒนาอย่างมาก และยังพบว่า บทบาทการให้ข้อมูลข่าวสารและการท างานร่วมกับ

                                                           

 19 ศิริพร ลือวิภาสกุล, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎ
นครปฐม, 2545), บทคัดย่อ. 
 20 วิศิษฏ์ มะอักษร, “การพัฒนาบทบาทของต ารวจในการป้องกันอาชญากรรม เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
และนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 
บทคัดย่อ. 
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ชุมชนและปัญหาอุปสรรคในการให้บริการแก่ประชาชนมีความสัมพันธ์กับทัศนะของต ารวจในการ
พัฒนาบทบาทการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ .001 (P=.000) 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรส่วนเสริมให้ต ารวจมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับภารกิจ ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน การให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ
กับชุมชนและประชาชน การพัฒนาศักยภาพต ารวจและทีมงานต ารวจที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย การพัฒนาระบบสายตรวจ และขยายงานต ารวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และควรมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับรูปแบบการท างานต ารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ การด าเนินงานป้องกันอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และทัศนะของประชาชน
เกี่ยวกับบทบาทของต ารวจ โดยเฉพาะในงานด้านสายตรวจ และงานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
  จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกัน
อาชญากรรม ได้ดังนี้คือ สร้างเครือข่ายกับชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 
ตารางที่ 2.2 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ชื่อผู้เขียน 
แนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรม 

การบังคับใช้
กฎหมาย 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร 

ความร่วมมือของ
ต ารวจกับประชาชน 

1. ดาบต ารวจวิเดช วงค์สืบ    
2. พ.ต.ท. อรรถศาสตร์   พิลาเคน    
3. พ.ต.ท. ชัยวัฒน ์สลักค า    
4. ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล    
5. ร.ต.ท.อนุวรรตร ค้อนทอง    
6. จ.ส.ต.สุเทพ มูสิมูล    

7. วิศิษฏ์ มะอักษร    
8. สิทธิพร เขาอุ่น    
9. ดาบต ารวจสมปอง บุญเติม    

10. พ.ต.ท.ปรีชา สาวม่วง    
11. พ.ต.ท.บรรจงศักดิ์ ภูทะวัง    
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บทที่ 3 
ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบายและทางเลือกเชิงนโยบาย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางเลือกเชิงนโยบายในการป้องกัน
อาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา เพ่ือเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายในการใช้มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาและเพ่ือพัฒนามาตรการในการป้องกันอาชญากรรมและการ
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา การศึกษาครั้งนี้ได้เสนอทางเลือก     
เชิงนโยบายของการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
 3.2 ทางเลือกนโยบาย 
 
3.1 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
 
 ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแล้วมีสาเหตุ
เกิดจาก 3 มุมมองที่เกิดขึ้น คือ 
 1. ปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันอาชญากรรม คือ การบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเป็นการป้องปราบอาชญากรรมท าให้คนในสังคมมีความเกรงกลัว
ต่อกฎหมายและบทลงโทษเป็นส าคัญ ท าให้ตัดมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิด ในการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและการกระจายก าลังต ารวจให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ความรับผิดชอบและ
น ากฎหมายอาญาและพ.ร.บ.ต่าง ๆ มาบังคับใช้ 
 2. ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม คือ การขาดอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ เช่น เครื่องมือสื่อสาร อาวุธปืน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และก าลังพล  
มีน้อย ท าให้การป้องกันอาชญากรรมเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
 3. ปัญหาความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม คือ  
การขาดการสนับสนุนจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจท่องเที่ยวในการป้องกันอาชญากรรม
ท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจเป็นไปได้อย่างล่าช้าและแก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องจุดเท่าที่ควร 
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3.2 ทางเลือกนโยบาย 
 
 ทางเลือกที่ (1) การบังคับใช้กฎหมาย คือ การมุ่งเน้นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ
ต ารวจและการกระจายก าลังต ารวจให้ครอบคลุมทั้งชุมชน โดยมีสายตรวจเพื่อตรวจท้องที่ชุมชนนั้น ๆ 
ทั้งนี้ก่อให้เกิดผลในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรมและช่วยป้องกันอาชญากรรม โดย
ลดช่องโอกาสส าหรับผู้ตั้งใจจะกระท าความผิดกฎหมายและการปรากฏตัวของต ารวจย่อมมีผลในการ
ยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรม เพราะเกรงกลัวการจับกุม 
 ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายในหน้าที่ของต ารวจที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
แนวทาง ดังนี้ 
 - ความแน่นอน กฎหมายที่ใช้บังคับคนในสังคมจะต้องมีบทลงโทษที่มีความแน่นอน 
หากกระท าผิดในลักษณะคดีประเภทเดียวกันจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอน 
 - ความเสมอภาค กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องใช้บังคับกับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างคนรวยกับคนจน หรือคนท่ีมีอ านาจกับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
 - ความรวดเร็ว กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องมีบทลงโทษคนกระท าผิดที่มีความรวดเร็ว 
เพ่ือเป็นการป้องปรามและข่มขวัญยับยั้งคนในสังคมที่คิดจะกระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัวไม่
ต้องการประกอบอาชญากรรม   
 - บทลงโทษที่ เหมาะสม กฎหมายที่ใช้บังคับในการลงโทษผู้กระท าผิดจะต้องมี
บทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดไม่น้อยเกินไปเพราะจะท าให้คนในสังคมที่คิดจะกระท าผิดไม่เกิด
ความเกรงกลัวต่อโทษ ในขณะเดียวกันโทษที่ได้รับจะต้องไม่มีความรุนแรงมากเกินไป เพราะอาจท า
ให้ผู้กระท าความผิดบางรายอาจต้องการเสี่ยงในการกระท าผิด เพราะอาจได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าจาก
การประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ บทลงโทษผู้กระท าผิดที่มีความรุนแรงมากเกินไป อาจเป็น
ช่องทางในการกลั่นแกล้งบุคคลผู้บริสุทธิ์ให้ต้องตกเป็นอาชญากรท้ังที่ไม่ได้ท าผิด 
 การบังคับใช้กฎหมายนี้ได้เน้นหนักไปที่การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจในเครื่องแบบออกตรวจ
ท้องที่ มีการจัดสายตรวจแบบต่าง ๆ และเขตตรวจ เน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือลด
ช่องโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย มุ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้พัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการตรวจท้องที่ และหากมีเหตุ อาชญากรรมเกิดข้ึน ต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ได้อย่างรวดเร็ว 
ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่กล้ากระท าผิด ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการด าเนินการลดปัญหา
อาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่านั้น บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเอง 
เป็นเพียงผู้ช่วยให้ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องการเท่านั้น  
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มาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในด้านการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจควรมี
การปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบและเหมาะสมกับช่วงเวลา 
แต่ละพ้ืนที่ จัดให้มีสายตรวจ ดังนี้ 
 1) สายตรวจรถยนต์ (Mobile Patrol) 
 2) สายตรวจรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Patrol) 
 3) สายตรวจรถจักรยาน (Bicyclic Patrol)  
 4) สายตรวจเดินเท้า (Foot Patrol) 
 การจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องจัดบุคคลที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีสมรรถภาพของร่างกายดี มีวินัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ด้านกฎหมายดี เป็นบุคคลที่ผ่าน  
การอบรมหลักสูตรสายตรวจ ต้องมีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะที่เป็นสายตรวจประเภท  
ต่าง ๆ ได ้
 
 ทางเลือกที่ (2) การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม  คือ 
กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดย
อาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ยานพาหนะส าหรับเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องมือประเภท กล้อง CCTV คุณภาพสูงเพ่ือติดตามทาง
แยกส าคัญที่ตรวจจับภาพตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจน จัดสรรบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเข้ามาปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการ เช่น เบี้ยเลี้ยง เงินเสี่ยงภัย ในเวลาที่ต้องออกตรวจนอก
เวลางานปกติในบางครั้ง และสนับสนุนบุคลากรให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาตรการที่ควรเร่งด าเนินการในการป้องกันอาชญากรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร
มาใช้ในการแก้ไข เมื่อมีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้วต้องใช้งบประมาณในการดูแลสูงและต้องจัด
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและเมื่อกล้อง CCTV เกิดความช ารุดเสียหายจะต้องมีงบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุง จึงท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ 
 1) อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2) เงินและงบประมาณ 
 3) การแก้ไขกฎหมาย 
 4) การอบรมเพ่ิมความรู้ความสามรถให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 5) ระยะเวลา 
 6) การเมือง 
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 ทางเลือกท่ี (3) การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรม คือ การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าระดับเมือง ชุมชน หรือในกลุ่มบ้านในลักษณะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล้ าสิทธิ 
เสรีภาพส่วนบุคคล มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม เป็นวิธีการที่ใช้ประชาชนเป็นแกนน า
ในการป้องกันอาชญากรรม ในส่วนของต ารวจก็มีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผนสนับสนุนและให้ค าปรึกษา
แก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม มีการรณณรงค์การแนะน าประชาชนเกี่ยวกับ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในบ้านเรือน และย่านที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่จะต้องเพียรพยายามชักจูงส่งเสริม
ประชาชนในละแวกย่านที่อยู่อาศัยได้ตระหนักและมีความเข้าใจ รอบรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งเคหะสถานของตนเองและย่านชุมชนเพ่ือนบ้านที่อยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน ให้มีความ
ตื่นตัวในการป้องกันภัยจากอาชญากรรมร่วมกัน (Citizen Alert Programmer) เป็นต้นว่าการ
แนะน าประชาชนสร้างเสริมรั้วบ้านให้มั่นคงแข็งแรงและมีรั้วของบ้าน กวดขันระมัดระวังการเก็บรักษา
ทรัพย์สินไว้ในที่มิดชิดปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเครื่องประดับ เพชร พลอย 
ทองรูปพรรณ เมื่อใช้แล้วควรจะเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ไม่ควรจะประมาทวางไว้ในที่สะดุดตาเพ่ือ
หยิบฉวยได้ง่าย และหากมีเงินทองก็ไม่เก็บไว้ในบ้านมากเกินไป ควรจะน าไปเก็บไว้กับธนาคาร ซึ่ง
นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยอีกด้วย การแนะน าประชาชนกวดขันอาใจ
ใส่ในการปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทั้งในเวลาก่อนเข้านอนหรือออกไปท ากิจนอกบ้าน การระมัดระวังการ
ปิดเปิดประตูรับบุคคลแปลกหน้าและหากเจ้าของบ้านอยู่ในฐานะท่ีจะท าได้ก็สมควรจะแนะน าเจ้าของ
บ้าน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสร้างกับความมั่นคงแข็งแรงแก่ตัวบ้าน การติดตั้งเครื่องสัญญาณป้องกันหรือ
เตือนภัยติดไว้กับตัวบ้านหรือในที่ท่ีเก็บทรัพย์สิน 
 ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดรูปแบบมาตรการการมีส่วนร่วมไว้  
2 รูปแบบ คือ 
 1. เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ปฏิบัติกับต ารวจเพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการจราจร รวมถึงการเข้าร่วมในการ
ป้องกันภัยระงับเหตุและช่วยเหลือหรือกู้ภัยจากอุบัติภัยต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครต ารวจ
บ้าน อาสาจราจร 
 2. เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วมเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยใน
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เขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่สถานีต ารวจ ผู้น า/กรรมการ
ท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจที่สมัครพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของต ารวจ
เพ่ือป้องกันชุมชน/ท้องถิ่นของตนเองให้ปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเอกชน ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะและจักรยานยนต์รับจ้าง ลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
ตั้งเครือข่ายเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเพ่ือแจ้งข่าวอาชญากรรม การสร้างชุมชนเข้มแข็งและ
ความร่วมมือในลักษณะเพ่ือนบ้านเตือนภัย เป็นต้น   
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ทางเลือกในการใช้มาตรการป้องกันอาชญากรรม 

 
 จากการศึกษาประเด็นปัญหาและทางเลือกในเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรม
และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา โดยการวิจัยเอกสารและส ารวจ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายจากการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาและการน าเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในบทที่ 3 โดยการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือกมาวิเคราะห์หาแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาโดยแบ่งทางเลือกเชิงนโยบาย 3 ทางเลือกคือ 
 ทางเลือกท่ี 1 การบังคับใช้กฎหมาย 
 ทางเลือกท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม  
 ทางเลือกที่ 3 การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางเลือกในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา ด าเนินการวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด
จากผลการศึกษาการวิจัยเอกสารท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อดีและข้อเสียแต่ละทางเลือกในการป้องกัน
อาชญากรรมและแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพต่อไป ผู้ศึกษาจึงใช้หลักใน
การวิเคราะห์ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  
ทางเลือกท่ี 1 การบังคับใช้กฎหมาย 
 
 การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นตามความเชื่อของส านักดั้งเดิม (Classical School)  
ที่มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มีเจตจ านงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั้งแต่
ก าเนิด มนุษย์มักจะท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษที่ได้รับ หากเห็นว่าการกระท าใด  
มีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับมนุษย์ก็จะเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งดังกล่าว และการที่เกิดอาชญากรรมขึ้น
เนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับต่อไป 
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษ รวมทั้งบทลงโทษที่ได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความ  
เกรงกลัว 
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 ส าหรับการป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีลักษณะเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Control) หากประเทศใดที่น า
แนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้มาใช้ จะมีการก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้กระท าผิดที่มี
ความรุนแรง  
 การบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มงวดจะท าให้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ลดน้อยลงและน าไปสู่การควบคุมผู้กระท าความผิดของประชาชนในสังคมได้มากขึ้น ส าหรับ
การบังคับใช้กฎหมายในหน้าที่ของต ารวจที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 
 - ความแน่นอน กฎหมายที่ใช้บังคับคนในสังคมจะต้องมีบทลงโทษที่มีความแน่นอน 
หากกระท าความผิดในลักษณะคดีประเภทเดียวกันจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอน 
 - ความเสมอภาค กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องใช้บังคับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างคนรวยกับคนจนหรือคนท่ีมีอ านาจกับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
 - ความรวดเร็ว กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องมีบทลงโทษคนกระท าความผิดที่มีความ
รวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องปรามและข่มขวัญยับยั้งคนในสังคมที่คิดจะกระท าความผิดให้เกิดความเกรง
กลัวไม่ต้องการประกอบอาชญากรรม 
 - บทลงโทษที่เหมาะสม กฎหมายที่ใช้บังคับในการลงโทษผู้กระท าความผิดจะต้องมี
บทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดไม่น้อยเกินไปเพราะจะท าให้คนในสังคมที่คิดจะกระท าความผิดไม่
เกิดความเกรงกลัวต่อโทษ ในขณะเดียวกันโทษที่ได้รับจะต้องไม่มีความรุนแรงเกินไป เพราะอาจท าให้
ผู้กระท าความผิดบางรายอาจต้องการเสี่ยงในการกระท าผิด เพราะอาจได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าจาก
การประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ บทลงโทษผู้กระท าความผิดที่มีความรุนแรงมากเกินไป      
อาจเป็นช่องทางในการกลั่นแกล้งบุคคลผู้บริสุทธิ์ให้ต้องตกเป็นอาชญากรท้ังที่ไม่ได้ท าผิด 
 จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งในสังคมเมืองใหญ่ ลดระดับลงมาในสังคมชนบท มักจะมี
ข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวัน นอกจากการเกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีมากขึ้น
ทุกวันแล้ว  ความรุนแรงในแต่ละปัญหาอาชญากรรม ก็ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น สาเหตุหนึ่งก็มาจาก
การการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่ไม่เด็ดขาดท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ
และอาจจะกระท าผิดได้ซ้ าได้อีก การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นและมีการเพ่ิม
บทลงโทษที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากลับมากระท าความผิดซ้ า
สอง มีการน าเสนอความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น กฎหมาอาญาเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดทางอาชญากรรม ฯลฯ ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้และตระหนักต่อบทลงโทษเพ่ือไม่ให้หลงผิดใน
การที่จะคิดกระท าความผิด การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมประกอบด้วย 
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 1) การป้องกัน (Prevention) เพ่ือป้องกันมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ใน
เชิงรุกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น งานสายตรวจออกตรวจป้องกันภัย งานสืบสวนหาข่าว งานต ารวจชุมชน
มวลชนสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้  
  1.1) การป้องกันอาชญากรรม เป็นมาตรการปกป้องคุ้มครองสวัสดิการให้แก่
ประชาชนก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดเหตุขึ้น ป้องกันไม่ให้บุคคลหรือองค์กรอื่นใดมีการละเมิด กฎหมายการ
ก่ออาชญากรรม  สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 
  1.2) การป้องกันความเสียหาย เป็นการป้องกันความเสียหายหรือสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  ทั้งที่เกิดจากการกระท าหรือไม่ใช่การกระท า
ของมนุษย์ โดยเจตนา หรือไม่เจตนา เช่น การป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ จากงานจราจร ฯลฯ บางกรณี
ต ารวจอาจต้องเข้าไปช่วยแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยตรง   
 2) การปราบปราม (Suppression) เป็นหน้าที่ภายหลังจากมีเหตุการณ์ร้ายหรือ
อาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วในการติดตามจับตัวคนร้ายบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายหรือผลร้ายที่
เกิดขึ้นซึ่งการปราบปรามท าได้หลายวิธี เช่น ตั้งแต่การเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเล็กน้อยก่อนที่จะ  
ลุกลามไปมากหรือติตามสืบสวนหรือสอบสวน เพ่ือจะสามารถน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ ถ้าสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วพียงใด ก็จะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา อบอุ่นใจให้กับประชาชนที่มีต่อการ
ท างานต ารวจมากขึ้นเท่านั้น 
 3) คุ้มครองสิทธิของบุคคล (Protection) เป็นหน้าที่ ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลมิ
ให้ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น ต้องเข้าไประงับยับยั้งการกระท าที่ล่วงละเมิดสร้างความเดือดร้อนเสียหาย
ให้เกิดข้ึน เช่น  การเปิดวิทยุดัง  การเผาหญ้า ขยะ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้คนอ่ืน 
 4) การให้บริการ (Service) หน้าที่ ให้บริการ เป็นสิ่ งส่งเสริม การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมให้ได้ผลดีสามารถลดเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุ อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือ
เหตุร้าย หรือ ความเดือดร้อนเสียหาย ได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  
 อย่างไรก็ตามการด าเนินการโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้สังคมสงบสุข มีระบบ
และระเบียบ ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตและด าเนินกิจกรรมได้โดยสะดวก ตัดโอกาสของการเกิด
อาชญากรรม สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน ตรวจหาผู้กระท าความผิดและตรวจสอบผู้ต้องสงสัย
พร้อมทั้งตรวจหาสิ่งผิดปกติในสังคม การบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์กรของต ารวจให้มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการบังคับใช้กฎหมายจึงกลายเป็นหลักการและภารกิจส าคัญยิ่งของต ารวจ โดย
การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจในเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ มีการจัดสายตรวจแบบต่าง  ๆ และเขตตรวจ 
เน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือลดช่องโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย มุ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ๆ ในการตรวจท้องที่และหากมีเหตุ
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อาชญากรรมเกิดขึ้นต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ได้อย่างรวดเร็ว ต้องไม่ให้เยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่ กล้า
กระท าผิด ซึ่งถือเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมโดยตรงของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ข้อดีของทางเลือกที่ 1  
 1) การบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาด รวดเร็วและเข้มงวดมีประสิทธิภาพ จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปได้อย่างตรงจุดและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ลดน้อยลง 
 2) การบังคับใช้กฎหมายเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิด
มารับโทษได้อย่างรวดเร็ว 
 3) ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีเพระยึดหลักการบังคับใช้
กฎหมาย 
 4) การป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้กฎหมายเป็นการท างานในเชิงลุกในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายมากข้ึน 
 5) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ในการบังคับใช้กฎหมายจะช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้เร็ว  
มากขึ้น 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 1   
 1) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง เช่น กฎหมายในการ
ปราบปรามอาชญากรรม การลดขั้นตอนด าเนินการกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 
 2) ข้อกฎหมายบางประการยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นไปได้ง่าย และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 3) อาจจะท าให้มีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการติดตามพยายามหลักฐาน อาจท าให้เสีย
รูปคดีได้ ตามระยะของข้อกฎหมายบางประการจึงท าให้การติดตามอาจมีข้อบกพร่องได้ 
 4) การบังคับใช้กฎหมายบางประการอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการ
บังคับเรียกผลประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดได้ 
 5) ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนสูงในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในกรอ านวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย 
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ทางเลือกท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม 
 
 การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรมในปัจจุบันที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
กล่าวคือ หลักการพ้ืนฐานแบบง่าย ๆ ที่จะน าการบริหารจัดการทรัพยากรมาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยมีการคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบ
รอบครอบ ซึ่งจะใช้แต่ระเบียบกฎเกณฑ์และประสบการณ์ที่เคยใช้ในอดีตอีกต่อไปไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูล
และระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เชื่อกันว่าการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศเป็นฐาน น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน งานตามภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีความจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลและระบบสารสนเทศทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์และด้านการจัดการ ซึ่งต้องกระท าอย่างรอบคอบ เพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดผลทางด้านประสิทธิภาพสูงสุด 
 หน่วยงานต้องจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกัน
อาชญากรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบในสถานที่ท างาน 
เพ่ือก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การป้ องกัน
อาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องมีความรู้ ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่งาน   
 - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องได้รับการสื่อสารและเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดี 
   
 ข้อดีของทางเลือกที่ 2  
 1) หน่วยงานมีระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรในการป้องกัน
อาชญากรรม 
 2) ท าให้หน่วยงานสามารถบริหารก าลังพลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงาน
อย่างสูงสุด 
 3) ท าให้หน่วยงานสามารถบริหารงบปหระมาณอย่างคุ้มค่าอย่างเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 4) ท าให้หน่วยงานมีการบริหารวัสดุในการด าเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 5) ท าให้หน่วยงานมีระบบการจัดการเพ่ือการควบคุมเพ่ือให้งานป้องกันอาชญากรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 2 
 1) หน่วยงานต้องใช้งบประมาณสูงในการหาเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม 
 2) หน่วยงานต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนก าลังพลเพ่ือให้การบริหารก าลังพลเกิด
ประสิทธิภาพกรณีไม่มีผู้ เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องขอค าปรึกษาจากหน่วยงานภาย นอกซึ่งต้องใช้
งบประมาณสูง 
 
ทางเลือกท่ี 3 การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
 
 งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจาก 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งประชาชนซึ่งถือเป็นกลไก ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานให้
เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน การด าเนินงานในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี และในทางตรงกันข้ามหาก
ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน การด าเนินงานในด้านนี้ก็ล้มเหลวอย่างไม่ต้องสงสัย  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงเป็นการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือ องค์กรเอกชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมหรือแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยยึดหลักการว่าสมาชิกใน
ชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและการปฏิบัติงานเพ่ือสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของ
ประชาชนในชุมชนในส่วนของการป้องกันอาชาญกรรม กลยุทธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทที่มากข้ึนก าลังได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ  
 ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐหรือต ารวจ อาจจะ ได้แก่ โครงการติดต่อ
ประสานงานกับประชาชนในท้องที่ของตน เพ่ือรับทราบถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมและสร้าง
แนวทางในการป้องกันร่วมกัน โครงการออกตรวจตราเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและพบปะประชาชนตาม
บ้านเรือนร่วมกับอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเพ่ือสอดส่องดูแลป้องกันและแจ้งข่าวอาชญากรรมในเขต
เมืองโดยเฉพาะในเขตธุรกิจหรือพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเมืองโดยมีลักษณะกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
 - การออกตรวจโดยอาสาสมัครของเมือง เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในเขตพ้ืนธุรกิจและศูนย์กลางทางการค้า 
 - จัดท ารายงานอาชญากรรมหรือเหตุร้ายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขในระดับต่อไป 
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 - จัดอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยหรือเหตุร้ายประจ าในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลืองานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
 - การจัดตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นเพ่ือกระจายข่าวและแนะน าวิธีการป้องกันอาชญากรรม 
 - การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
 - การจัดหาหมายเลขโทรศัพท์พิเศษเพ่ือแจ้งข่าวอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 
 ข้อดีของทางเลือกที่ 3 
 1) ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนสถิติการเกิดเหตุ/การแจ้งเหตุ
ลดน้อยลง 
 2) ท าให้ประชาชนกับต ารวจมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการป้องกัน
อาชญากรรม 
 3) ท าให้ต ารวจกับประชาชนมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอในระยะยาวจนเกิด
ความไว้วางใจต่อกันเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ต ารวจได้รับข่าวสารจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ ศรัทธา เคารพย าเกรงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 ข้อเสียของทางเลือกที่ 3 
 1) ประชาชนบางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจ มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน อาจเกิดการคัดค้านทาง
ความคิดในการให้ความร่วมมือ 
 2) ต้องใช้ระยะเวลาท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการแสวงหาความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนและประชาชน 
 3) การตรวจสอบความประพฤติของอาสาสมัครและการให้การอบรมความรู้พ้ืนฐาน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
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ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์ทางเลือก 3 ทางเลือกต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 

ปัจจัย 

ทางเลือก 
การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร

ในการป้องกันอาชญากรรม 
การน าความร่วมมือ
ระหว่างต ารวจกับ

ประชาชนมาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม 

 
 
บุคลากร 
 
 

- การบังคับใช้กฎหมายที่
เด็ดขาด รวดเร็วและ
เข้มงวดมีประสิทธิภาพ 
จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมเป็นไปได้
อย่างตรงจุดและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมให้ลด
น้อยลง 

- หน่วยงานต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ในการวางแผนก าลังพล
เพ่ือให้การบริหารก าลังพล
เกิดประสิทธิภาพกรณีไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญจ าเป็นต้องขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งต้องใช้
งบประมาณสูง 
 

- ท าให้ประชาชนกับ
ต ารวจมีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการ
ป้องกันอาชญากรรม 
- ท าให้ต ารวจกับ
ประชาชนมีการติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอใน
ระยะยาวจนเกิดความ
ไว้วางใจต่อกันเพิ่มมากข้ึน 
ส่งผลให้ต ารวจได้รับ
ข่าวสารจากประชาชนเพิ่ม
มากข้ึน 
- ประชาชนบางกลุ่ม
อาจจะไม่เข้าใจ มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน อาจเกิด
การคัดค้านทางความคิดใน
การให้ความร่วมมือ 

 
 
งบประมาณ 
 
 

- ต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนสูงในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และยานพาหนะที่เป็น
ส่วนหนึ่งในกรอ านวย
ความสะดวกในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

- หน่วยงานต้องใช้
งบประมาณสูงในการหา
เครื่องมือในการป้องกัน
อาชญากรรม 

- ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการน้อย 
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ปัจจัย 

ทางเลือก 

การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร
ในการป้องกันอาชญากรรม 

การน าความร่วมมือ
ระหว่างต ารวจกับ

ประชาชนมาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม 

ระยะเวลา 
 

-  กฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลา 
ในการปรับปรุง เช่น 
กฎหมายในการ
ปราบปรามอาชญากรรม 
การลดขั้นตอนด าเนินการ
กับหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม 
- อาจจะท าให้มีข้อจ ากัด
ด้านระยะเวลาในการ
ติดตามพยายามหลักฐาน 
อาจท าให้เสียรูปคดีได้ 
ตามระยะของข้อ
กฎหมายบางประการจึง
ท าให้การติดตามอาจมี
ข้อบกพร่องได้ 

 - ต้องใช้ระยะเวลาท า
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 
 

ความสามารถ 
 

- การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นช่องทางหนึ่งที่
สามารถด าเนินการจับกุม
ผู้กระท าความผิดมารับ
โทษได้อย่างรวดเร็ว 

- หน่วยงานมีระบบท่ีใช้ใน
การจัดการและวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรในการป้องกัน
อาชญากรรม 
 

- ต ารวจต้องสามารถสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชน
เป็นอาสาสมัครร่วมกันใน
การป้องกันอาชญากรรม 

ความคุ้มค่า 
 
 

- การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นการ
ท างานในเชิงลุกในการ

- ท าให้หน่วยงานสามารถ
บริหารงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าอย่างเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับ
การยอมรับ ความเชื่อถือ 
ศรัทธา เคารพย าเกรงทั้ง
ภายในและภายนอก
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ปัจจัย 

ทางเลือก 

การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากร
ในการป้องกันอาชญากรรม 

การน าความร่วมมือ
ระหว่างต ารวจกับ

ประชาชนมาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม 

แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ท าให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการบังคับ
ใช้กฎหมายมากขึ้น 

- ท าให้หน่วยงานมีการ
บริหารวัสดุในการด าเนินงาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

องค์กร 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 
 จากการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา พบว่าปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยายังมีอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี พฤติกรรมการกระท าผิดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  ฉะนั้นการแสวงหามาตรการในการป้องกนปราบปราม
อาชญากรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา
เพ่ือให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลงที่สุด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
โดยตรง ก็คือ สถานีต ารวจภูธรเมืองเมืองพระนครศรีอยุธยา ในการป้องกันและหามาตรการเพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติติหน้าที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ งบประมาณที่จ ากัด วัสดุอุปกรณ์และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ท าให้ให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นที่จะต้องหา
มาตรการที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มาตรการในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมนั้น มีอยู่หลายวิธีที่จะป้องกันและปราบปรามได้ แต่ในแต่ละวิธีนั้น ขึ้นอยู่
ที่ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่พร้อมที่มาร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาหรือไม่ เพราะ
บางวิธีการอาจเป็นวิธีการที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจัง หากเจ้าเหน้าที่ต ารวจและ
ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ปฏิบัติได้จริงและร่วมมือร่วมใจกันก็จะเป็นผลดีที่ท าให้ปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ลดลง ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้มาซึ่งบทสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ทางเลือก คือ 
 1. การบังคับใช้กฎหมาย คือ การให้อ านาจเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็วต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการควบคุมอาชญากรรมในพ้ืนที่ ตลอดจน
ขั้นตอนการด าเนินงานการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้กระท าความผิดให้มีความชัดเจนและเป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นตามหลักการกฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษที่แน่นอน หากมีการ
กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน ผู้ใดกระท าความผิดผู้นั้นก็
ต้องได้รับบทลงโทษที่ชัดเจนแน่นอน  
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม คือ การน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงใน
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์และด้านการจัดการ 
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ซึ่งต้องกระท าอย่างรอบคอบ เพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดผลทางด้านประสิทธิภาพ
สูงสุด หน่วยงานต้องจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันอาชญากรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบในสถานที่ท างาน เพ่ือก่อให้เกิด
สภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การป้องกันอาชญากรรมที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 3. การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
คือ การน าทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็น
การด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือ องค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมหรือแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือ
กันวางแผนและการปฏิบัติงานเพ่ือสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนในส่วน
ของการป้องกันอาชาญกรรม กลยุทธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทที่มากขึ้นก าลัง
ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนเกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีของคนภายในชุมชน ท าให้การ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับข้อเสนอทางเลือกนโยบายในการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมและการดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา จากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียแต่ล ะ
นโยบายทางเลือกที่ดีแล้ว ผู้ศึกษาได้ทางเลือกท่ี 3 การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมา
ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 การน าความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลงไม่มากก็
น้อย ความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชนเป็นวิธีการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจและประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้าถึงสาเหตุที่มาของปัญหาโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน      
การแก้ไขปัญหาตลอดจนการบูรณาการการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกัน 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมรวมทั้งการน าทรัพยากรในพ้ืนที่เข้ามาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ คือ 
 1) ร่วมรับรู้ถึงปัญหาในพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
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 3) ร่วมสอดส่องดูแลตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 4) ร่วมเข้าอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดให้ เช่น 
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม อาสาสมัครต ารวจชุมชนประจ าต าบล อาสาจราจร เป็นต้น 
 5) ร่วมด าเนินการให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นท่ี 
 6) ร่วมติดตามประเมินผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จที่แท้จริงของทางเลือกของมาตรการนี้คือ การให้
ความส าคัญของการร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้ามาร่วมวางแผน เสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ เกาะเมืองอยุธยา เพ่ือท าให้ปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่ลดลงไม่มากก็น้อย 
 ข้อเสนอแนะการน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา มีดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2. ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมโยจัดกิจกรรมในรูปของโครงการต ารวจบ้าน การจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัคร รวมทั้งการจัดอบรมโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
วิธีการง่าย ๆ ในการจ าต าหนิรูปพรรณของคนร้าย อาวุธ ยานพาหนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
 3. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะงานเชิงรุกและงานด้านบริการประชาชน 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 5. ด าเนินการคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี เพราะว่า การคัดเลือกและ
มอบรางวัลให้กับสถานีต ารวจ/หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่ช่วยเหลือกิจการสถานีต ารวจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้สังคมปลอดภัยประชาชนมีความผาสุกและเป็นโอกาสดีที่ได้ประกาศให้สังคมได้ทราบถึงการ
ประกอบคุณงามความดีของประชาชน ท าให้มีแรงจูงใจในการท าความดีต่อชุมชนมากขึ้น 
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5.3 แนวทางปฏิบัติ 
 
 การสร้างเครือข่ายที่จะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา มีดังนี ้
 1. มีการก าหนดนโยบายทิศทางการป้องกันอาชญากรรมระหว่างต ารวจกับองค์กร
ภาครัฐระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือหามาตรการ
ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
  1.1 มีการออกหนังสือเชิญประชุมให้กับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจชี้แจงสถิติในคดีอาญาโดยอ้างอิงจากส านักงานสถิติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือชี้แจงให้ทราบว่าการเกิดคดีอาชญากรรมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน
พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
   - กรณีเกิดปัญหาด้านในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด หน่วยงานนั้น
เป็นผู้เข้าแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
  1.2 ร่วมกันเสนอนโยบาย/โครงการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะ
เมืองอยุธยาร่วมกัน 
   -  จัดท าแผน/โครงการ/มาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่
เกาะเมืองอยุธยา 
   - จัดสร้างเครือข่ายผู้ร่วมด าเนินนโยบายในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
- จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา 
  1.3 มีการประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
   - จัดการประชุมร่วมกันทุก ๆ 1 เดือน เพ่ือประเมินสถานการณ์ในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
 2. น าภาคเอกชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับต ารวจในพ้ืนที่ฐานความคิดในรูปแบบ
พลังประชาชน ตามนโยบายทิศทางการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  - ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับภาคเอกชน/สถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก รถรับจ้างต่าง ฯลฯ เพ่ือหามาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ในพ้ืนที่ร่วมกัน 
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  - เจ้าหน้าที่ต ารวจชี้แจงสถิติในคดีอาญาโดยอ้างอิงจากส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือชี้แจงให้ทราบว่าการเกิดคดีอาชญากรรมมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในพ้ืนที่
เกาะเมืองอยุธยา 
  - จัดฝึกอบรม/แนะน าให้ผู้ประกอบการทราบถึงทักษะการจดจ าต าหนิรูปประพรรณ
คนร้ายในกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นกับนักท่องเที่ยว 
  - ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและระมัดระวังทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเองเสมอ 
  - เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ของนักท่องเที่ยวให้
ผู้ประกอบการแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Application Line ที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 3. มีการสื่อสารนโยบาย/ทิศทาง ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมการป้องกัน
อาชญากรรมในรูปแบบพลังประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันอาชญากรรม
ในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ 
  - จัดท า Application Line กลุ่มการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยา
ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้โหลดเพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานในการแจ้งเหตุ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที 
 4. จะต้องมีการจัดท าข้อมูลท้องถิ่นและแผนที่ชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
ถูกต้องอย่างสม่ าเสมออีกทั้งจะต้องค้นหาหรือสร้างผู้น าในชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่าง ต ารวจได้เป็นอย่างดีเพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
  - จัดท าข้อมูลท้องถิ่นและแผนที่ชุมชนเพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่จุดเสี่ยง/ล่อแหลมที่
จะเกิดอาชญากรรมกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา 
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 - จัดเพ่ิมเจ้าหน้าที่ต ารวจ/อาสาสมัครเข้าดูแลพ้ืนที่จุดเสี่ยงในการเกิดปัญหา
อาชญากรรมเข้าดูแลในพื้นที่นั้นเพ่ิมมากขึ้น 
 - จัดอบรมผู้น าชุมชนต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวแทนในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวและเป็นสื่อกลางให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงท ี
 
5.4 การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชน 
 
 การน าความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและ
การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมาก
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งประชาชนซึ่งถือเป็นกลไก ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
ให้เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน การด าเนินงานในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี และในทางตรงกัน
ข้ามหากไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชน การด าเนินงานในด้านนี้ก็ล้มเหลวอย่างไม่ต้องสงสัย การน า
ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงเป็นการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กร
ภาครัฐ และภาคองค์กรเอกชนเพ่ือใช้ในการสร้างวิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในพ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาให้เกิดประโยชน์ลดจ านวนคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่ ปิดช่อง
โอกาสก่อเหตุของคนร้ายและป้องกันยับยั้งไม่ให้คนร้ายลงมือกระท าความผิดกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา ท าให้พ้ืนที่เกาะเมืองอยุธยาเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากอาชญากรรม
และยังเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 
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