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ค ำนิยม

รายงานฉบับน้ีเป็นผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ของกลุ่มงานอาจารย์
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติของการต ารวจชุมชนในห้วง
เวลาท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ระยะเวลาการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 เดือน
นับตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2563

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตเป็นจ านวนมากกว่า
1.5 ล้านคนทั่วโลก รัฐบาลไทยตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) และก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในหลายระดับเพ่ือควบคุมมิให้โรค
โควิด-19 ขยายออกไปในวงกว้าง โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติมีบทบาทส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายและ
ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ต ารวจชุมชนกลายเป็นกลไกส าคัญในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นและสนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน ควบคุม และ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดผลส าเร็จเป็นที่
น่าพอใจและแสดงให้เห็นว่า “ต ำรวจ” เป็นผู้ที่ประชาชนสามารถพ่ึงพาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในยามปกติหรือ
ในยามวิกฤติที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนดังเช่นในกรณีของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและยินดีในความส าเร็จของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการ
ศึกษา โดยเฉพาะคณะผู้วิจัยและทีมงานที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดท าโครงการวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและท้าทายต่อภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติในห้วงเวลาวิกฤติเช่นนี้  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการน าไปศึกษา
เรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาสังคมรูปแบบใหม่ๆ อันอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป

พลต ารวจโท อภิรัต นิยมการ
ผู้บัญชาการศึกษา 
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ค ำนิยม 

 
รายงานฉบับน้ีเป็นผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ของกลุ่มงานอาจารย์ 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย  
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติของการต ารวจชุมชนในห้วง
เวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยใช้ระยะเวลาการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 เดือน 
นับตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตเป็นจ านวนมากกว่า 
1.5 ล้านคนทั่วโลก รัฐบาลไทยตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) และก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในหลายระดับเพ่ือควบคุมมิให้โรค
โควิด-19 ขยายออกไปในวงกว้าง  โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติมีบทบาทส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายและ
ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ต ารวจชุมชนกลายเป็นกลไกส าคัญในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นและสนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน ควบคุม และ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดผลส าเร็จเป็นที่       
น่าพอใจและแสดงให้เห็นว่า “ต ำรวจ” เป็นผู้ที่ประชาชนสามารถพ่ึงพาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในยามปกติหรือ
ในยามวิกฤติที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนดังเช่นในกรณีของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น 

ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและยินดีในความส าเร็จของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการ
ศึกษา โดยเฉพาะคณะผู้วิจัยและทีมงานที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดท าโครงการวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและท้าทายต่อภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติในห้วงเวลาวิกฤติเช่นนี้  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการน าไปศึกษา 
เรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาสังคมรูปแบบใหม่ๆ อันอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป 
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รายงานฉบับน้ีเป็นผลการด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ของกลุ่มงานอาจารย์ 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย  
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติของการต ารวจชุมชนในห้วง
เวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยใช้ระยะเวลาการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 เดือน 
นับตั้งแตเ่ดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศอย่างมีนัยส าคัญจนท าให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตเป็นจ านวนมากกว่า 
1.5 ล้านคนทั่วโลก รัฐบาลไทยตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) และก าหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในหลายระดับเพ่ือควบคุมมิให้โรค
โควิด-19 ขยายออกไปในวงกว้าง  โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติมีบทบาทส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายและ
ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ต ารวจชุมชนกลายเป็นกลไกส าคัญในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นและสนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน ควบคุม และ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดผลส าเร็จเป็นที่       
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Preface 
 

This report is an outcome of the research project “Application of Community 

Policing to Control the COVID-19 Pandemic in Thailand” by Faculty Division, Police 

Education Bureau, Royal Thai Police with the support of the Hanns Seidel Foundation. 

The project has been conducted for seven months, from June to December 2020, 

with a qualitative method and a documentary approach. The objectives are to study the 

usage of technology in order to maintain peace and explore the functions of Thai police in 

helping relieve the severity of COVID-19 pandemic as well as point out key factors that 

lead to success of controlling the pandemic of the disease in local Thai society.  

The COVID-19 crisis has become a great challenge that not only Thailand but also 

almost all countries have been facing until now. It dramatically changes our ways of living 

and affects our everyday life, which even leads to more policies issuing and stricter law 

enforcement. Police is one of the tools that Thai state has been using for controlling and 

maintaining security and peace of the society during the hard times; therefore, it is necessary 

find out the appropriateness of their methods as well as enhance their efficient practices in 

enforcing the government’s regulations and policies throughout the lockdown period. 

I, as the director of the Hanns Seidel Foundation Thailand/Laos, would like to 

express my appreciation to the research team along with the Royal Thai Police that initiate 

this project and conduct the research successfully. Even though during the research period, 

the research team might have encountered some difficulties, but they would have managed 

to pass through and proficiently achieve all main objectives of the project. I am convinced 

that the results will provide significant impacts on Thailand’s security system and be of use 

for the enhance of Thailand’s ability in Pandemic of emergency situations and maintenance 

of social security as well as well-being of common people. 
Dr. Axel Neubert 

Regional Representative 

Hanns Seidel Foundation Thailand/Laos 

iii 
 

กิตติกรรมประกำศ 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ฉบับนี ้           
ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิ ฮันส์ไซเดล ประเทศไทย   

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่าน พลต ารวจโท อภิรัต นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา และ             
รองศาสตราจารย์ พลต ารวจตรี ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์  ที่ได้กรุณา
ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัยจนท าให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี ยิ่ง   ขอขอบพระคุณ      
รองศาสตราจารย์ พันต ารวจโท ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล  ผู ้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะ
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้  ขอขอบคุณท่านหัวหน้าสถานีต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน เจ้าหน้าที ่จากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อสังเกตที่มีคุณค่า
แก่งานวิจัยฉบับนี้ และท้ายที่สุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานอาจารย์ และเพ่ือนข้าราชการต ารวจของ
กองบัญชาการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กับคณะผู้วิจัยจนท าให้โครงการวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อรัฐบาลไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการน าเอา
แนวคิดต ารวจชุมชนไปประยุกต์ใช ้เพื ่อจ ัดการปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ว ิกฤติร ูปแบบอื่น
นอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรมอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

 

        คณะผู้วิจัย 
               ธันวาคม 2563 
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ชื่อเรื่อง  การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) 
ในประเทศไทย 

ผู้วิจัย พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ 
ค ำส ำคัญ การต ารวจชุมชน  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

 

บทคัดย่อ 

โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด แนวทางปฏิบัติ เทคนิควิธี และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
(โควิด-19) ในประเทศไทยได้เป็นผลส าเร็จ การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในรูปแบบของการวิจัยเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครต ารวจบ้าน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  ผลการวิจัยพบว่า สถานีต ารวจในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถปรับใช้หลักการ
ต ารวจชุมชนในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี   
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนท าหน้าที่ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชนในการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลด้านสาธารณสุขในหลาย
รูปแบบ  โดยมีปัจจัยอย่างน้อย 4 ประการ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนใน
สถานการณ์ดังกล่าว  ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  2) 
นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้
ก าหนดขึ้น  3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น  และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดย
เจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนจะแสดงบทบาทในการประสานเชื่อมโยงเพ่ือผลักดันให้ปัจจัยดังกล่าวท างานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์    
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Abstract 
 

The research project aims to study the concepts, practices and methods of 

community policing in controlling the Coronavirus disease 2019 ( COVID-19)  pandemic, 

as well as factors affecting the application of community policing concept in the situation 

of the pandemic in Thailand.   The research was conducted by a qualitative method   
through documentary analysis, expert interviews and focus group.  The target population 

are a chief of police stations, community police officials, district officials, health care  

volunteers, home guard volunteers and villagers in five provincial regions comprising 

Bangkok, Samutprakarn, Suratthani, Nakhon Ratchasima and Chiangmai, which are 

found to be the pandemic areas.  The result of the research indicated that all police 

stations in the target areas applied the community policing approach for preventing and 

controlling the COVID-19 pandemic effectively.  Community police teams were delegated 

to work closely with district officials and community leaders to implement the government 

policies and measures for preventing and controlling the COVID-19 pandemic in various 

ways. The research also discovered that there are at least four possible factors affecting the 

success of application of community policing in the pandemic situation.  Those are (1) the 

leadership of community leaders and chief of public agencies, ( 2)  policies, measures and 

law enforcement in the period of the pandemic time, ( 3)  local community networks, and 

( 4)  public participation in local community whilst community police could play the 

constructive and coordinated roles in linking and driving those factors to work together. 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 

การต ารวจชุมชนเป็นปรัชญาทางสังคมที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์องค์กรในลักษณะการท างานเชิง
หุ้นส่วนและการแก้ปัญหาเชิงรุกในเงื่อนไขที่จะน าไปสู่ประเด็นความปลอดภัยสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวอาชญากรรม และความไร้ระเบียบของสังคม  แนวคิดต ารวจชุมชนเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ที่ตนเองอยู่อาศัยภายใต้หลักคิดว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนจะมีความรู้จักคุ้นเคยกันและ
ทราบถึงความต้องการในชุมชนของตนเอง ต ารวจมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกท าให้
กิจกรรมของชุมชนด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น  แนวคิดต ารวจชุมชนจึงเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาชนในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน  คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ว่า ในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 
ถึงปัจจุบันจนท าให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน  เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน และมีผู้ป่วย
สะสมในประเทศไทยกว่า 6,000 ราย  และเสียชีวิต 60 ราย (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  แนวคิดต ารวจ
ชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการท างานในชุมชนสามารถถูกน ามาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด-19 ไดใ้นรูปแบบใดบ้าง สามารถแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเพ่ือปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใด  และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการน า
แนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้เพื่อควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว   

กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย (Hanns Seidel Foundation, Thailand) ได้ด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง 
“การปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
แนวคิดต ารวจชุมชน (community policing)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) 
แนวคิดภาคีเครือข่าย (networking)  และแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน (partnership) และแนวคิดผู้น าในภาวะ
วิกฤติ (crisis leadership) รวมถึงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ในช่วง
ระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดมาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การวิเคราะห์เอกสาร เน้นการ
รวบรวมข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย บันทึกข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
และผู้เกี่ยวข้องทั้งที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสารและเนื้อหาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและ
เอกชน   และ 2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เจ้าหน้าที่ต ารวจและต ารวจชุมชน 
และ 3) การสนทนากลุ่ม บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี 
นครราชสีมา และเชียงใหม่  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อที่มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่าง
เข้มงวด และน าผลการศึกษาวิจัยมาประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแผนภาพแสดง
ขั้นตอนด้านล่างนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพรวมวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

-ทบทวนวรรณกรรม 
-ส ารวจพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และ
ประชาชน 
-การสนทนากลุม่ 
 

                
รวบรวมข้อมูล 

  

 
วิเครำะห์ข้อมูล 

 ☑ 
ควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

 
รำยงำนผลกำรวิจัย 

 
-วิเคราะหม์าตรการเชิง
นโยบายและกฎหมายของ
ประเทศไทย 
-วิเคราะห์ข้อมลูจากการ
สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
-ติดตามความคืบหน้าผล
การท างานของต ารวจ
ชุมชน 

-สรุปผลการศึกษาวิจัย   
ครั้งสุดท้าย 
-จัดท ารูปเล่มผลการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์
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ผลกำรศึกษำ  

โครงการวิจัยได้ข้อสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้   
1. ด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจชุมชนในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค   

โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า สถานีต ารวจในพื้นที่ที่ท าการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานต ารวจชุมชนภายใต้ฝ่าย
ป้องกันปราบปรามของทุกสถานี เรียกว่า งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) โดยหัวหน้าสถานีต ารวจมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสายงานป้องกันปราบปรามของแต่ละสถานีต ารวจเป็น
หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนอีกจ านวน 4 นาย เป็นผู้ช่วย ภายใต้การก ากับ
ดูแลของนายต ารวจระดับรองผู้ก ากับการและสารวัตร  มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรม  โครงการอาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นต้น  เพ่ือคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ต ารวจ และ
กิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ  โดยในปัจจุบัน ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ใช้เทคนิคการสร้าง
ภาคีเครือข่ายในหลากหลายรูปแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “แอปพลิเคชันไลน์(LINE)” และ
ประชาสัมพันธ์การท างานผ่านโปรแกรม “เฟสบุ๊ก(Facebook)” ในรูปแบบของการส่งข้อความหรือการท า
กิจกรรมในชุมชนแบบเวลาจริง  อย่างไรก็ตาม การน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและจุดเน้นของหัวหน้าสถานีต ารวจที่ต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
ก าลังพลและทรัพยากรของสถานีต ารวจเป็นส าคัญ กล่าวคือ หากสถานีต ารวจมีก าลังพลมากเพียงพอและ/หรือ
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ท างานในพ้ืนที่มานานก็จะมีโอกาสที่จะน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้เพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้มากกว่าสถานีต ารวจที่มีก าลังพลน้อยกว่า 

ส่วนแนวปฏิบัติของต ารวจชุมชนในพ้ืนที่ที่ศึกษา พบว่ามี 2 รูปแบบ คือ 1) งานต ารวจชุมชนใน
รูปแบบของงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์แยกขาดจากภารกิจต ารวจสายตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไม่
มีหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวหรือจับกุมด าเนินคดีแต่มุ่งเน้นการเข้าหาและสร้างแนวร่วมเป็นมิตรที่ดีกับ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือน าไปประเมินการ
วางแผนและก าหนดนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  วิธีการดังกล่าวท าให้ต ารวจชุมชนต้อง
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาภายในชุมชน  2) งานต ารวจชุมชนแยกไม่ขาดจากงาน
ต ารวจสายตรวจโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไปในตัว รวมถึงการออก
ตรวจตราพ้ืนที่จับกุมผู้กระท าผิดและการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอันเนื่องมาจากสถานี
ต ารวจมีก าลังพลน้อยไม่เพียงพอต่อการตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
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โครงการวิจัยได้ข้อสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้   
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โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า สถานีต ารวจในพื้นที่ที่ท าการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานต ารวจชุมชนภายใต้ฝ่าย
ป้องกันปราบปรามของทุกสถานี เรียกว่า งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) โดยหัวหน้าสถานีต ารวจมอบหมาย
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ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและจุดเน้นของหัวหน้าสถานีต ารวจที่ต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
ก าลังพลและทรัพยากรของสถานีต ารวจเป็นส าคัญ กล่าวคือ หากสถานีต ารวจมีก าลังพลมากเพียงพอและ/หรือ
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ตรวจตราพ้ืนที่จับกุมผู้กระท าผิดและการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอันเนื่องมาจากสถานี
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2. ด้านเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   
ผลการศึกษาพบว่า สถานีต ารวจในพื้นที่เป้าหมายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีหน้าที่ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนและชุมชนในการด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายรูปแบบตามนโยบายและค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าสถานีต ารวจ ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง การประเมินกลุ่มเสี่ยง และการกักกันผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ  
การประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 การตั้งด่านชุมชนและด่านตรวจค้นตาม
แผนปฏิบัติของจังหวัด การร่วมจับกุมผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมโครงการตู้ปันสุข
และแจกอาหารและของใช้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  คณะผู้วิจัยพบอีกว่าต ารวจชุมชนสัมพันธ์สามารถ
เข้าหาผู้น าชุมชนและใช้แนวร่วมภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นฐานมวลชนในการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การจัดท าโครงการปันสุข กิจกรรมจิตอาสาในการผลิตหน้ากาก
อนามัยและเจลล้างมือเพ่ือช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  นอกจากนี้ การที่ต ารวจชุมชนได้รับความไว้วางใจจากผู้น า
ชุมชนและมีความคุ้นเคยผูกพันกันท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและ
อาสาสมัครประจ าชุมชนหากมีต ารวจชุมชนคอยเป็นพ่ีเลี้ยงหรืออ านวยความสะดวกให้อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้มากขึ้น  ส่วนเทคนิควิธีการด าเนินงานที่ต ารวจชุมชน
น ามาใช้ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม  และการระดมทรัพยากรในพ้ืนที่
รูปแบบต่าง ๆ  

3. ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานหลักของรัฐในการควบคุมในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
แต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทใน
การชี้น า กระตุ้น และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการดูแลป้องกันตนเองตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมถึงการด าเนินนโยบายของหัวหน้าสถานีต ารวจที่ให้ความส าคัญต่อแนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
รู้สึกไว้วางใจต ารวจและให้ความร่วมมือกับต ารวจในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้านต่าง ๆ ที่ออกมาในช่วง
สถานการณ์โควิด-19   2) นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือควบคุมสถานการณ์โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอ่ืนต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมมือประสานงานกันในการด าเนินกิจกรรม
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ทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคี
เครือข่ายในระดับสถานีต ารวจในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจประจ า
สถานีต ารวจ (กต.ตร.สน. /กต.ตร.สภ.) ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการท างานเชิงบูรณาการในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดใน
การแสวงหาความร่วมมือของภาครัฐเนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตัว
ของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนื่องจากคนเป็นพาหะกระจายเชื้อโรคที่ส าคัญ  ดังนั้น หากประชาชนให้
ความร่วมมือกับภาครัฐตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นได้เป็นอย่างดีจะช่วยลดโอกาสของโรคติดเชื้อจากคนสู่คนได้
อย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จากความส าเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย  ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ปรัชญาต ารวจชุมชนสามารถถูกน ามาใช้ในท้องถิ่นในลักษณะของกลไกขับเคลื่อนให้
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลถูกน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมปีระสิทธิภาพ  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดนโยบายให้ทุกสถานีต ารวจน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับ
ใช้กับภารกิจต ารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนแยก
ต่างหากออกจากภารกิจอ่ืนเพ่ือมุ่งเน้นการท างานมวลชนอย่างแท้จริง เกิดความเป็นเอกภาพในการท างานและ
สามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอ่ืนได้เมื่อได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด -
19 รวมถึงไวรัสชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างานสูงสุด  

3. หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับงานต ารวจชุมชนมากขึ้นโดยอาจมีการถ่ายทอด
แนวคิดต ารวจชุมชนที่ไม่เพียงเน้นการเข้าชุมชนเพ่ือพบปะประชาชนเท่านั้น  แต่มุ่งเน้นให้ต ารวจในทุกสายงาน
ปรับแนวความคิดให้ร่วมมือกับประชาชนในเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกัน
ภัยสาธารณะแต่รวมถึงการให้ประชาชนรู้สึกเป็นมิตรให้ความไว้วางใจที่จะให้ร่วมมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
งานของต ารวจในทุกมิติ 

4. หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มากข้ึนโดยอาจก าหนดให้มี
แผนการเข้าพบปะประชาชนในชุมชนและรายงานข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนเป็นประจ าเพ่ือน ามาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมและการป้องกันภัยสาธารณะรูปแบบอ่ืน อาทิ โรคระบาด ภัยพิบัติ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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ทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคี
เครือข่ายในระดับสถานีต ารวจในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจประจ า
สถานีต ารวจ (กต.ตร.สน. /กต.ตร.สภ.) ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการท างานเชิงบูรณาการในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดใน
การแสวงหาความร่วมมือของภาครัฐเนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตัว
ของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนื่องจากคนเป็นพาหะกระจายเชื้อโรคที่ส าคัญ  ดังนั้น หากประชาชนให้
ความร่วมมือกับภาครัฐตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นได้เป็นอย่างดีจะช่วยลดโอกาสของโรคติดเชื้อจากคนสู่คนได้
อย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จากความส าเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย  ปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ปรัชญาต ารวจชุมชนสามารถถูกน ามาใช้ในท้องถิ่นในลักษณะของกลไกขับเคลื่อนให้
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลถูกน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดนโยบายให้ทุกสถานีต ารวจน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับ
ใช้กับภารกิจต ารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนแยก
ต่างหากออกจากภารกิจอ่ืนเพ่ือมุ่งเน้นการท างานมวลชนอย่างแท้จริง เกิดความเป็นเอกภาพในการท างานและ
สามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอ่ืนได้เมื่อได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด -
19 รวมถึงไวรัสชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างานสูงสุด  

3. หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับงานต ารวจชุมชนมากข้ึนโดยอาจมีการถ่ายทอด
แนวคิดต ารวจชุมชนที่ไม่เพียงเน้นการเข้าชุมชนเพ่ือพบปะประชาชนเท่านั้น  แต่มุ่งเน้นให้ต ารวจในทุกสายงาน
ปรับแนวความคิดให้ร่วมมือกับประชาชนในเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกัน
ภัยสาธารณะแต่รวมถึงการให้ประชาชนรู้สึกเป็นมิตรให้ความไว้วางใจที่จะให้ร่วมมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
งานของต ารวจในทุกมิติ 

4. หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มากข้ึนโดยอาจก าหนดให้มี
แผนการเข้าพบปะประชาชนในชุมชนและรายงานข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนเป็นประจ าเพ่ือน ามาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมและการป้องกันภัยสาธารณะรูปแบบอ่ืน อาทิ โรคระบาด ภัยพิบัติ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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5. สถาบันฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาทิ กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

ต ารวจ  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-9  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ข้าราชการและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึน้ 

6. ผู้สนใจอาจศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านต ารวจชุมชนในประเทศไทยต่อไป 

7. สถาบันการศึกษาอาจปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในการศึกษาปัญหา ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในประเด็นอ่ืนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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Executive summary  

Study background 

Community policing is a social philosophy that promotes organizational strategies 

in partnerships and proactive solution to various forms of public safety issues such as crime, 

social disorder and fear of crime.  This concept allows people to participate with the police 

in crime prevention and order in the area they reside, under the principle that people living 

in the community will be familiar with each other and know the needs of their own 

community which the police are only responsible for facilitating the activities of the 

community to run smoothly. Community policing concept is therefore a coordination 

between the state, private sectors and the people in conducting public activities for the best 

interests of people in the community. Consequently, the research team is interested in how 

the concept of community policing can be applied in the time of the global COVID-19 

pandemic, including Thailand since late 2019, how to seek cooperation from the people of 

the community to implement government measures to control the pandemic of COVID-19, 

and what factors influence the application of community policing concept to control the 

spread of the disease?  

 Faculty Division, Police Education Bureau, Royal Thai Police with supporting 

research grants from Hanns Seidel Foundation has conducted a research project on 

“Application of Community Policing to Control the Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) Pandemic in Thailand”.  The project aims to study the concepts, practices and methods 

of community policing in controlling the COVID-19 pandemic, as well as factors affecting 

the application of community policing concept in the situation of the pandemic.  Apart from 

the policy and measures issued by Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA), 

the success of controlling the pandemic can be explained by five key concepts; namely 

community policing, public participation, networking, partnership and crisis leadership as 

a conceptual framework for the research analysis.  Whilst the global community is 

challenged by the new forms of unconventional threat like Coronavirus, the research team 

xii



xiii 
 

Executive summary  

Study background 

Community policing is a social philosophy that promotes organizational strategies 

in partnerships and proactive solution to various forms of public safety issues such as crime, 

social disorder and fear of crime.  This concept allows people to participate with the police 

in crime prevention and order in the area they reside, under the principle that people living 

in the community will be familiar with each other and know the needs of their own 

community which the police are only responsible for facilitating the activities of the 

community to run smoothly. Community policing concept is therefore a coordination 

between the state, private sectors and the people in conducting public activities for the best 

interests of people in the community. Consequently, the research team is interested in how 

the concept of community policing can be applied in the time of the global COVID-19 

pandemic, including Thailand since late 2019, how to seek cooperation from the people of 

the community to implement government measures to control the pandemic of COVID-19, 

and what factors influence the application of community policing concept to control the 

spread of the disease?  

 Faculty Division, Police Education Bureau, Royal Thai Police with supporting 

research grants from Hanns Seidel Foundation has conducted a research project on 

“Application of Community Policing to Control the Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19) Pandemic in Thailand”.  The project aims to study the concepts, practices and methods 

of community policing in controlling the COVID-19 pandemic, as well as factors affecting 

the application of community policing concept in the situation of the pandemic.  Apart from 

the policy and measures issued by Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA), 

the success of controlling the pandemic can be explained by five key concepts; namely 

community policing, public participation, networking, partnership and crisis leadership as 

a conceptual framework for the research analysis.  Whilst the global community is 

challenged by the new forms of unconventional threat like Coronavirus, the research team 

xiii



xiv 
 

is confident that community policing model could be applied to other countries to raise 

public awareness of preventing COVID-19 and to seek concerted effort among government 

agencies to tackle the pandemic effectively.    

 

Research Methodology  
The research was conducted by a qualitative method by collecting information 

through documentary analysis, expert interview and focus group.  The documentary 

approach focused on analysis of statistics, laws, regulations, orders and policy issued 

by CCSA, National Security Council, Ministry of Public Health, Ministry of Interior, 

Royal Thai Police and other government bodies both online and offline, which were 

enforced by the relevant police departments and other law enforcement agencies. The 

other two approaches focused on an in-depth interview and a focus group with 

community police, municipality officials, volunteer in public health and local people in 

five provincial areas consisting of Bangkok, Samutprakarn, Suratthani, Chiangmai and 

Nakhon Ratchasima, where the Coronavirus infection was identified from March to 

August 2020.   The overview of the research approach is shown as below. 

 
Figure Ex.1 Overview of the research approach 
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Key findings  
The key findings of the research can be summarized in line with the objectives as 

follows:  

1. In response to the community policing procedures used in controlling the COVID-

19 pandemic, the research found that all police stations in the target areas has a community 

relations police unit under Crime Prevention Section which is the so-called of ‘community 

relations police’. Chief of the police stations would generally assign one sub-inspector and 

two or three non-commissioned police to set up a community police team responsible for 

seek cooperation with local people in preventing crime.   Cooperation in crime prevention 

could be done in various forms such as criminal informants and home guard police so as to 

maintain peace and order instead of uniform police only.   Currently, community police use 

a variety of innovative tools such as LINE application and Facebook program to create 

community networks for sharing information and intelligence among members.  However, 

the roles of community relations police in dealing with the pandemic cases depends on the 

policy and resources in the police stations.  The research also found that community 

policing concept dealing with the pandemic could be divided into two approaches.  The 

first approach is the community relations police which is separated completely from patrol 

police.  The community police officers are only responsible for seeking cooperation and 

alliance with local people to obtain information and report to a chief of police station.  The 

second one is the community relations police is a part of patrol police.  Due to the limitation 

of manpower in the police station, the chief of local police needs to deploy patrol police to 

cooperate with community leaders in order to maintain peace and order in the community.   

2. In response to the techniques of community police used in controlling the COVID-

19 pandemic, the research found that the police stations in the target areas assigned the 

community relations police to work closely with concerned district officials and community 

leaders to implement the government policies and measures in relation to public health in 

various ways in accordance with the Governor, Commissioner of Provincial Police Bureau 

and Commander of Provincial Police. For instance, community police joined health care 
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officers and volunteers to operate screening test for COVID-19, risk assessment, state 

quarantine, curfew checkpoint and prosecution of violators.  The research team also found 

that community police take advantage of personal relationships to seek cooperation from 

community leaders to run social voluntary such as sharing cupboard and producing face 

mask and hand gel.   Furthermore, trust and familiarity between community police and 

community leader help facilitate the operation of district officers and volunteers in dealing 

with people in the communities.  The techniques used by the community police are building 

local people’s networking, partnerships engagement, local databases, innovative 

communication channel and resource mobilization.  

3. In response to the factors affecting the application of community policing to control 

the COVID-19 pandemic in Thailand, the research found that there are at least four factors 

influencing the success of application of community policing in the pandemic situation.  

Those are (1) leadership of community leaders and chief of public agencies who played the 

roles in directing, encouraging and mobilizing public support to prevent the community 

from the pandemic and implement the government policies and measures effectively. 

( 2) policies, measures and law enforcement in the period of the pandemic time, ( 3)  local 

community networks consisting of public, private and civil society stakeholders working 

together to conduct social activities and raise awareness of public safety, and ( 4)  public 

participation in local community with state authority to prevent community from 

Coronavirus infection.  These factors could be supplementary to application of community 

policing in controlling the Coronavirus pandemic significantly.   

   

Implications & Considerations 

1. Royal Thai Police may consider to incorporate a strategic approach of community 

policing into the National Police Master Plan by establishing the Community Policing 

Department under Central Investigation Bureau or training community policing officers and 

teams for all police stations to solve problem in local communities. 
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2. Royal Thai Police should provide the basic knowledge of COVID-19 and other 

infectious disease necessary for community police who are assigned to work with health care 

officers in the community in order to increase public safety and effectiveness.   

3. A chief of police station should pay more attention to an approach of community 

policing to solve problems of local community.  Not only do police stations assign community 

police officers to meet local people in the community, but all police officers also need to 

improve their attitude and build trust in order to seek more cooperation with people in crime 

prevention and public safety.  

4. A chief of police station should pay more attention to task of community police by 

means of establishing a plan of meeting people in community and report information 

obtained from informants to the stations in order to prevent crimes and other threats such 

as epidemic and disaster.  

5. Police education institutions such as Police Education Bureau, Royal Police Cadet 

Academy and Police Training Centre 1-9 should encourage their officials and students to take 

more research studies and to evaluate problems, impediments and best practices on the 

application of community policing in Thailand in order that students, officials and interested 

persons could learn theoretically and practically more community policing concept by 

themselves.   

6. Academics or practitioners may compare strategic approach and techniques of 

community policing in Thailand and other countries in managing the crisis of the COVID-19 

pandemic to improve, develop and exchange the practical guidelines for community policing 

in Thailand. 

7. Academic institutions or universities may further study the application of community 

policing principles to other relevant issues.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 

           การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 2019) หรือ โควิด-19 (COVID-
19)  ที่มีจุดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แพร่กระจายไปรอบโลกอย่าง
รวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน นับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562  โดยองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization [WHO]) ได้เรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ของไวรัสชนิดนี้ว่า 2019-nCoV 
หรือโควิด-19 และได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขของโลก 
(World Health Organization [WHO], 2020) โรคระบาดดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติเป็น
อย่างยิ่งเนื่องจากท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการปอดอักเสบรุนแรงที่อาจเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจและการ
สัมผัสในรูปแบบต่างๆ จนท าให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคน 
(สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่าส่งผลกระทบต่อระบบ
ความมั่นคงของรัฐ สังคมและประชาชนในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไป
จนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนใน
มนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน  ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก ในผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการรุนแรงท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต  
แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึงแต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
สามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันเชื้อ           
การป้องกันโรคติดเชื้อท าได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร  หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปากโดยไม่ล้างมือ  ล้างมือด้วยน้ าและสบู่
บ่อยครั้งหรือน้ ายาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์  หากมีไข้ ไอ หายใจล าบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และ
ควรแจ้งประวัติการเดินทาง ดังนั้น ผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ
ควรพักอยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และท้ิงลง
ถังขยะ ท าความสะอาดและท าลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของและผิวสัมผัสต่างๆ  นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด
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อย่างยิ่งเนื่องจากท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการปอดอักเสบรุนแรงที่อาจเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจและการ
สัมผัสในรูปแบบต่างๆ จนท าให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 1.5 ล้านคน 
(สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่าส่งผลกระทบต่อระบบ
ความมั่นคงของรัฐ สังคมและประชาชนในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไป
จนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนใน
มนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน  ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก ในผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการรุนแรงท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต  
แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึงแต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
สามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันเชื้อ           
การป้องกันโรคติดเชื้อท าได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร  หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปากโดยไม่ล้างมือ  ล้างมือด้วยน้ าและสบู่
บ่อยครั้งหรือน้ ายาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์  หากมีไข้ ไอ หายใจล าบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และ
ควรแจ้งประวัติการเดินทาง ดังนั้น ผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ
ควรพักอยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และท้ิงลง
ถังขยะ ท าความสะอาดและท าลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของและผิวสัมผัสต่างๆ  นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด
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จนถึงปัจจุบันยังไม่พบวัคซีนป้องกันโรคเป็นการเฉพาะโดยแพทย์จะใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคอง
เพ่ือบรรเทาอาการป่วย (กรมควบคุมโรค, 2563)  จนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ของหลายประเทศก าลัง
ทดลองวัคซีนที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะประสบผลส าเร็จภายใน        
ปี พ.ศ.2564 

ประเทศไทยได้เริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  
โดยเป็นหญิงสัญชาติจีน อายุ 61 ปี เดินทางจากเมืองอู่ฮ่ันเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2563 ผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสอง
เดือนแรกนับจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก ค่อยๆ ขยายวงจนมีจ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน ณ วันที่  
31 มกราคม 2563 จ านวน 19 ราย  และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 42 ราย จากนั้นเมื่อ
เข้าสู่เดือนที่สาม คือ มีนาคม 2563 จ านวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด
สร้างความสับสนกังวลใจให้กับทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทุกภาคส่วน
พยายามเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือหาวิธีการรับมือโรคติดเชื้อนี้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิธีการรับมือ
การแพร่ระบาดของต่างประเทศพบว่ามาตรการส าคัญที่หลายประเทศน ามาใช้ในการหยุดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ มาตรการปิดเมืองหรือปิดประเทศ โดยการก าหนดข้อห้ามเข้าออกพ้ืนที่ 
ห้ามเดินทางเป็นบางพ้ืนที่ บางช่วงเวลา การกักตัวเองในบ้าน การท างานที่บ้าน การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การไม่รวมกลุ่มขนาดใหญ่ ความเข้มงวดในแต่ละประเทศมีระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และผลกระทบเริ่มจากปิดพ้ืนที่ทั้งประเทศปิดเฉพาะเมือง ปิดด่านชายแดน ปิดเส้นทาง
คมนาคมบางประเภท ทางน้ า ทางอากาศ ทางบก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อก าหนดห้าม
เดินทางในพ้ืนที่ 16 เมือง สาธารณรัฐฮังการีออกค าสั่งปิดชายแดนทั้งหมด สาธารณรัฐอินเดียห้าม
เครื่องบินจากประเทศอ่ืนบินเข้าประเทศ  รัฐกาตาร์ออกค าสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน 
หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจ าคุก 3 ปี และปรับ 200,000 กาตาร์ริยาล (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) เป็นต้น   

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้รัฐบาลได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ล าดับที่ 14 เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
โควิด 19 จากเบาไปหาหนักเริ่มตั้งแต่การรณรงค์มิให้ประชาชนมารวมตัวกันจ านวนมาก การป้องกัน
ตนเองโดยใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก การล้างมือให้สะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม (social 
distancing) และการท างานที่บ้าน (work from home) แต่สถานการณ์ดูจะรุนแรงมากขึ้นจนท าให้
สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วจากวันละ 0-5 คนต่อวัน เป็น 30 คน ต่อวัน 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  รัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้มาตรการเข้มงวดเพ่ือการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การควบคุมการเข้าออกราชอาณาจักร การปิดเส้นทางการบิน  
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การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถานที่ที่คนมารวมตัวกันจ านวนมาก เช่น สถานศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจยืนยันเพ่ิมขึ้นสูงอย่างก้าว
กระโดดในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน 2563  อันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างผิดปกติจากผู้ที่แพร่เชื้อได้มากเป็นพิเศษที่เรียกว่า Super spreader ณ สนามมวย
เวทีลุมพินี กรุงเทพฯ ท าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 
25 มีนาคม 2563  มีการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมิให้บุคคลออกนอก
เคหสถาน(curfew) ในห้วงเวลา 22.00 ถึงเวลา 04.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563  งดหรือ
ชะลอการดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุจ าเป็น งดการด าเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้าม
ประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจ านวนมากท ากิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรค     
โควิด-19  ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการบูรณาการการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งการใช้มาตรการทาง
สังคมในการกระตุ้นเตือน การเฝ้าระวัง และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน  ท าให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดีขึ้นเป็นล าดับ มีการประเมินว่าความส าเร็จของ
การลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนหนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การเข้าถึง
ชุมชนของเจ้าหน้าที่รัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตัวอย่างพ้ืนที่การแพร่ระบาดอย่างเช่น  
จังหวัดระนอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ประกาศให้ชุมชนและหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักในการหยุด
การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยใช้เครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชนในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคกับสมาชิกทุกครัวเรือนของชุมชนขับเคลื่อนผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกพ้ืนที่  

ท่ามกลางการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการก าหนด
มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในประเทศไทยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ ให้อยู่ในระดับ
คงที่ (มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเพียง 1 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน 2563 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
เพียง 780 คน ในห้วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2563)  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้กลายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญทั้งในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วย
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีภารกิจโดยตรงในการควบคุม ป้องกัน คัดกรอง และตรวจรักษาโรค  
ติดเชื้อจนท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสมีจ านวนลดลงตามล าดับ 
เช่น  การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก าหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการคัดกรองบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยมีการ
ตั้งด่านตรวจถึง 950 จุดทั่วประเทศ  ส่วนในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ช่วยอ านวยความสะดวก
และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักรู้  
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การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถานที่ที่คนมารวมตัวกันจ านวนมาก เช่น สถานศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจยืนยันเพ่ิมขึ้นสูงอย่างก้าว
กระโดดในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน 2563  อันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างผิดปกติจากผู้ที่แพร่เชื้อได้มากเป็นพิเศษที่เรียกว่า Super spreader ณ สนามมวย
เวทีลุมพินี กรุงเทพฯ ท าให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 
25 มีนาคม 2563  มีการประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมิให้บุคคลออกนอก
เคหสถาน(curfew) ในห้วงเวลา 22.00 ถึงเวลา 04.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563  งดหรือ
ชะลอการดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุจ าเป็น งดการด าเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้าม
ประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจ านวนมากท ากิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรค     
โควิด-19  ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยการบูรณาการการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งการใช้มาตรการทาง
สังคมในการกระตุ้นเตือน การเฝ้าระวัง และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน  ท าให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดีขึ้นเป็นล าดับ มีการประเมินว่าความส าเร็จของ
การลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนหนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การเข้าถึง
ชุมชนของเจ้าหน้าที่รัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตัวอย่างพ้ืนที่การแพร่ระบาดอย่างเช่น  
จังหวัดระนอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ประกาศให้ชุมชนและหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักในการหยุด
การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยใช้เครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชนในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคกับสมาชิกทุกครัวเรือนของชุมชนขับเคลื่อนผ่านผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกพ้ืนที่  

ท่ามกลางการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการก าหนด
มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในประเทศไทยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ ให้อยู่ในระดับ
คงที่ (มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเพียง 1 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน 2563 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
เพียง 780 คน ในห้วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2563)  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้กลายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญทั้งในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วย
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีภารกิจโดยตรงในการควบคุม ป้องกัน คัดกรอง และตรวจรักษาโรค  
ติดเชื้อจนท าให้รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสมีจ านวนลดลงตามล าดับ 
เช่น  การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก าหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการคัดกรองบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยมีการ
ตั้งด่านตรวจถึง 950 จุดทั่วประเทศ  ส่วนในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ช่วยอ านวยความสะดวก
และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  รวมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักรู้  



4

4 
 

และสังเกตเฝ้าระวังความปลอดภัยในแต่ละชุมชนมิให้เกิดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ โรค          
โควิด-19 ดังกล่าว จนท าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีการ          
ฟ้ืนตัวจากสถานการณ์ของโรคโควิดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศ และจัดอยู่ในกลุ่มที่บรรเทาการ
ระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก1 จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีนโยบายและ
ด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไร และใช้กลไกต ารวจชุมชนที่
ประจ าอยู่ตามสถานีต ารวจทั่วประเทศเป็นเครื่องมือในการน านโยบายไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 
 

1.3  ค ำถำมกำรวิจัย  

สถานีต ารวจได้ปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพื่อด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล
และช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่อย่างไร ต ารวจชุมชน
ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดใช้เทคนิคการด าเนินงานอย่างไร  และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
1.4 สมมติฐำน 

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า  
“ในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนวคิดต ารวจชุมชนได้ถูก

น ามาปรับใช้เพ่ือสนับสนุนและ/หรืออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการน า
นโยบายและมาตรการของรัฐไปปฏิบัติในการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”   

                                                           
1 Global COVID -19 Index (GCI) ที่ใช้ในการวิเคราะห์อันดับประเทศต่าง ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดเป็นการดูภาพรวมในมิติ
ต่างๆ ในการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับ
การประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดในทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก    
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1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 

1.5.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงพ้ืนที่รวม 5 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และนครราชสีมา  โดยเห็นว่าเป็นพ้ืนที่
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีการแพร่ระบาด และมีประชากรในพ้ืนที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีคนนอก
พ้ืนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวและท างานในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 

1.5.2 ในช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคง
ด าเนินอยู่ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญต่อมาตรการเชิงนโยบายและ
กฎหมายของรัฐที่ก าหนดขึ้น และวิเคราะห์บทบาทของส านักงานต ารวจแห่งชาติและต ารวจชุมชน
เฉพาะในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงแรกตั้งแต่มีนาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2563 
ไม่ครอบคลุมถึงการแพร่ระบาดในช่วงเวลาหลังจากนี้  

1.5.3 การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนใน
ระดับสถานีต ารวจเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  มิได้ครอบคลุมถึงปัญหา
อุปสรรคในการจัดการปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเปรียบเทียบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด  
 

1.6 แนวควำมคิดเบื้องต้น 

        หลักการบริหารปกครองและโครงสร้างอ านาจรัฐก าหนดให้กองก าลังต ารวจเป็นกลไกของรัฐที่มี
ภารกิจหน้าที่ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อ านวยความยุติธรรม และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศทั้งในรูปแบบของการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลด้านความปลอดภัย
สาธารณะแต่ในสถานการณ์พิเศษที่มีภัยคุกคามรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่อาชญากรรมหรือความรุนแรงต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนหรือเรียกว่า “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (unconventional threat)”       
กองก าลังต ารวจมักจะได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่เฉพาะด้านตามกฎหมาย เช่น ด้านสาธารณสุข  ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้พ้นจาก
ภยันตรายเหล่านั้น โดยน าแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชนหรือการต ารวจชุมชน 
(community policing) ที่มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดย
ฝ่ายรัฐจะอาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการสนับสนุนช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การ
แก้ปัญหาเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนมากขึ้นโดยมีฐานคิดว่าประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนจะทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอ่ืนที่อยู่นอกชุมชน 
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1.5  ขอบเขตกำรวิจัย 

1.5.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงพ้ืนที่รวม 5 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และนครราชสีมา  โดยเห็นว่าเป็นพ้ืนที่
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีการแพร่ระบาด และมีประชากรในพ้ืนที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มีคนนอก
พ้ืนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวและท างานในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 

1.5.2 ในช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคง
ด าเนินอยู่ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญต่อมาตรการเชิงนโยบายและ
กฎหมายของรัฐที่ก าหนดขึ้น และวิเคราะห์บทบาทของส านักงานต ารวจแห่งชาติและต ารวจชุมชน
เฉพาะในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงแรกตั้งแต่มีนาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2563 
ไม่ครอบคลุมถึงการแพร่ระบาดในช่วงเวลาหลังจากนี้  

1.5.3 การศึกษาวิจัยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนใน
ระดับสถานีต ารวจเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  มิได้ครอบคลุมถึงปัญหา
อุปสรรคในการจัดการปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเปรียบเทียบความส าเร็จในการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด  
 

1.6 แนวควำมคิดเบื้องต้น 

        หลักการบริหารปกครองและโครงสร้างอ านาจรัฐก าหนดให้กองก าลังต ารวจเป็นกลไกของรัฐที่มี
ภารกิจหน้าที่ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อ านวยความยุติธรรม และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศทั้งในรูปแบบของการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลด้านความปลอดภัย
สาธารณะแต่ในสถานการณ์พิเศษที่มีภัยคุกคามรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่อาชญากรรมหรือความรุนแรงต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนหรือเรียกว่า “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (unconventional threat)”       
กองก าลังต ารวจมักจะได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่เฉพาะด้านตามกฎหมาย เช่น ด้านสาธารณสุข  ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้พ้นจาก
ภยันตรายเหล่านั้น โดยน าแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชนหรือการต ารวจชุมชน 
(community policing) ที่มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดย
ฝ่ายรัฐจะอาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการสนับสนุนช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้การ
แก้ปัญหาเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนมากขึ้นโดยมีฐานคิดว่าประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนจะทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอ่ืนที่อยู่นอกชุมชน 
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หลักการดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วยังท าให้รัฐ
สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  
  ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม 2563  โดยในช่วงแรก ส านักงานต ารวจแห่งชาติยังไม่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนเนื่องจากต ารวจ
มิใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดท าให้เกิดความลักลั่นในการ
ปฏิบัติงานจนกระทั่งรัฐบาลได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย  ต่อมารัฐบาลได้มีค าสั่งให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจในการ
อนุญาตบางประการในสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเริ่มมีบทบาทส าคัญในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลก าหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่
เดินทางบนถนนสายหลักโดยการประสานและร่วมปฏิบัติงานระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับ
หน่วยงานทางสาธารณสุข ทหาร และฝ่ายปกครอง รวมทั้งการเฝ้าระวัง คัดกรอง ควบคุมการกักตัวเอง
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ปรับบทบาทจากการบังคับใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวมาเป็นการสนับสนุนมาตรการทางสังคมด้านสาธารณสุข และท าให้แนวคิดต ารวจชุมชนถูก
น ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี  ดังจะเห็นได้จากการแถลงข่าวของโฆษก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ในกรณีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน ร้านค้า 
หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนมาใช้บริการ ให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ในการ
หยุดยั้งการแพร่ระบาด ตามค าแนะน าของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจนและทราบถึงเทคนิควิธีที่ต ารวจใช้แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน
และประชาชนจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสหรือสถานการณร์ุนแรงลักษณะอ่ืนที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  
 ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะบูรณาการแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยแนวคิดต ารวจ
ชุมชน (community policing)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation) แนวคิด
การท างานแบบเครือข่าย (networking)  และแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน (partnership) และแนวคิดผู้น า
ในภาวะวิกฤติ (crisis leadership) น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ว่า 
แนวคิดการต ารวจชุมชนได้ถูกน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในลักษณะใดบ้าง 
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1.7  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีวิจัย ดังนี้ 
1.7.1 การวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง บันทึกข้อ      

สั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ        
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทวิเคราะห์ความเห็นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสารและการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและเอกชน  

1.7.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์การของ
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  ฝ่ายปกครองท้องที่ (เจ้าหน้าที่ประจ าต าบลและหมู่บ้าน)  
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สถานีต ารวจ) และประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี 
เชียงใหม่ และนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างที่ได้ตั้งข้อค าถามไว้ประกอบค าถาม
ปลายเปิดจากนั้นน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่เลือกไว้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
1.8  ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงด าเนินอยู่ในช่วงเวลาที่ท าการเก็บ
ข้อมูลในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มจังหวัดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดและ
ทางชุมชนอนุญาตให้เข้าไปท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ ่ม เป็นพื้นที่
เป้าหมายโดยใช้วิธีการประสานขอความร่วมมือกับหัวหน้าสถานีต ารวจในพื้นที่เป็นหลัก  ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณา คือ เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง มีคนต่างชาติพ านักอาศัยอยู่ ท างานหรือ
เดินทางไปท่องเที่ยวก่อนหน้านั้น และทางจังหวัดมีมาตรการควบคุมป้องกันที่เข้มงวด  คณะผู้วิจัยจึง
ไม่สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเคร่งครัดตามระเบียบวิธีวิจัยได้ และเพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงให้ได้มากที่สุด คณะผู้วิจัยจะเลือกสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้น า
ชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ที่ชุมชนตั้งอยู่ เช่น หัวหน้าสถานีต ารวจ นายกเทศมนตรี ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น หรือเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่ มี
ความรู้จักคุ้นเคยและเข้าใจปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี   
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แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ        
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทวิเคราะห์ความเห็นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งท่ีปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสารและการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและเอกชน  

1.7.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์การของ
รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  ฝ่ายปกครองท้องที่ (เจ้าหน้าที่ประจ าต าบลและหมู่บ้าน)  
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สถานีต ารวจ) และประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี 
เชียงใหม่ และนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างที่ได้ตั้งข้อค าถามไว้ประกอบค าถาม
ปลายเปิดจากนั้นน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่เลือกไว้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
1.8  ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงด าเนินอยู่ในช่วงเวลาที่ท าการเก็บ
ข้อมูลในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มจังหวัดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดและ
ทางชุมชนอนุญาตให้เข้าไปท าการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ ่ม เป็นพื้นที่
เป้าหมายโดยใช้วิธีการประสานขอความร่วมมือกับหัวหน้าสถานีต ารวจในพื้นที่เป็นหลัก  ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณา คือ เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างสูง มีคนต่างชาติพ านักอาศัยอยู่ ท างานหรือ
เดินทางไปท่องเที่ยวก่อนหน้านั้น และทางจังหวัดมีมาตรการควบคุมป้องกันที่เข้มงวด  คณะผู้วิจัยจึง
ไม่สามารถใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเคร่งครัดตามระเบียบวิธีวิจัยได้ และเพื่อให้
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ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น หรือเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานในชุมชนที่ มี
ความรู้จักคุ้นเคยและเข้าใจปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี   
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1.9 ระยะเวลำในกำรวิจัย 

โครงการวิจัยใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 7 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 2563 
 

กิจกรรม 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
1. ออกแบบงานวิจัย        
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร        
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์        
4. วิเคราะห์ข้อมูล        
5. สรุปผลการวิจัย        
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ        
7. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์        

 
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.10.1 เข้าใจถึงการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในสถานการณ์วิกฤติที่มใิช่ปัญหาอาชญากรรม 
 1.10.2 เข้าใจถึงวิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานต ารวจชุมชน
ในสถานการณว์ิกฤติที่มิใช่ปัญหาอาชญากรรม 
 1.10.3 สามารถสร้างตัวแบบการท างานเชิงหุ้นส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐ 
ชุมชน และประชาชนในการแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติที่มิใช่ปัญหาอาชญากรรม 
 
1.11 กำรเรียงบทงำนวิจัย 

 งานวิจัยนี้จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 บท ตามล าดับดังนี้ 
 บทที่ 1   บทน า 

บทที่ 2  ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส           

โคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในประเทศไทย                
บทที่ 4 ต ารวจชุมชนกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           

(โควิด-19) ในประเทศไทย 
 บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 2  
ปริทัศน์วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการต ารวจชุมชนทั้งของ
ไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยจะให้ความส าคัญกับแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย  แนวคิดต ารวจ
ชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่าย แนวคิดการเป็นหุ้นส่วน และแนวคิด
ผู้น าในภาวะวิกฤติ มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยมองว่าความส าเร็จในการจัดการ
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมในทุกระดับจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
ทั้งในแนวดิ่ง คือ ความร่วมมือของบรรดาสมาชิกภายในองค์กร และแนวราบ คือ ความร่วมมือข้าม
องค์กรที่ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะที่สังคมก าลังประสบปัญหาหรือให้ความสนใจ  ดังนั้น 
ความสามารถของผู้น าต ารวจและผู้น าชุมชนในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าจึงมีความส าคัญ
โดยเฉพาะปัญหาในระดับชาติที่สมาชิกในสังคมโดยรวมต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุม
ป้องกัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในลักษณะภาคีหุ้นส่วนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยหน่วยงานต ารวจ
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการสาธารณสุขของประเทศในการจัดการปัญหา
โรคระบาดได้ อาทิ การระบุเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง การระบุอัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากโรคระบาด และ
การให้ความปลอดภัยในการตรวจคัดกรอง เป็นต้น (Richards, E, et al, 2006, p.4)  ดังนั้น การน า
กลไกต ารวจชุมชนซึ่งมีอยู่ในทุกพ้ืนที่เขตปกครองของประเทศมาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อครั้งนี้
จึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้มาตรการทางกฎหมาย ทางบริหารและทางสังคม
ของรัฐบาลไทยที่ออกมาเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดได้ถูกน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
2.1 แนวคิดต ำรวจชุมชน (Community policing approach)  

2.1.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
แนวคิดต ารวจชุมชนมีจุดเริ่มต้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนับตั้งแต่ ค.ศ. 

1960 เป็นต้นมา เพ่ือแก้ปัญหาจุดบกพร่องของกิจการต ารวจแบบดั้งเดิมที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดจนน าไปสู่การชุมนุมประท้วงและการจลาจลเพ่ือต่อต้านความไม่ยุติธรรมด้านเชื้อชาติจนท าให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องหันมาให้ความสนใจต่อการเลือกปฏิบัติและความตึงเครียดในช่วงเวลานั้น  
และองค์กรต ารวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อประชาชน
ผิวขาวได้ดีกว่าคนกลุ่มน้อยที่ เป็นคนผิวสีจนท าให้คณะกรรมาธิการส านักงานประธานา ธิบดี
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2.1 แนวคิดต ำรวจชุมชน (Community policing approach)  

2.1.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
แนวคิดต ารวจชุมชนมีจุดเริ่มต้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนับตั้งแต่ ค.ศ. 

1960 เป็นต้นมา เพ่ือแก้ปัญหาจุดบกพร่องของกิจการต ารวจแบบดั้งเดิมที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดจนน าไปสู่การชุมนุมประท้วงและการจลาจลเพ่ือต่อต้านความไม่ยุติธรรมด้านเชื้อชาติจนท าให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องหันมาให้ความสนใจต่อการเลือกปฏิบัติและความตึงเครียดในช่วงเวลานั้น  
และองค์กรต ารวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อประชาชน
ผิวขาวได้ดีกว่าคนกลุ่มน้อยที่ เป็นคนผิวสีจนท าให้คณะกรรมาธิการส านักงานประธานา ธิบดี
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สหรัฐอเมริกาเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมให้ข้อเสนอแนะว่าต ารวจต้อง
รับผิดชอบต่อความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มากข้ึน 

แนวคิดต ารวจชุมชนเริ่มมีการพูดถึงและศึกษาอย่างจริงจังในช่วงหลังปี ค.ศ.1970  โดย
นักวิจัยพบว่า การเพ่ิมจ านวนต ารวจสายตรวจและเวลาให้ความช่วยเหลือของต ารวจมีข้อจ ากัดในการที่
จะลดปริมาณอาชญากรรมรวมถึงความกลัวอาชญากรรมของประชาชน  และการศึกษากระบวนการ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพบว่า การสืบสวนสอบสวนตามปกติที่เน้นการเก็บข้อมูลหลังเกิดเหตุและ
ขั้นตอนทางเอกสารมีข้อจ ากัด  ผลการวิจัยได้เสนอแนะว่าความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมจะสูงขึ้นได้โดยการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับต ารวจในการรวบรวม
หลักฐานและจับกุมคนร้ายให้มากขึ้น (Chaiken, Greenwood and Petersilia, 1976)  การศึกษา
แนวคิดต ารวจชุมชนในช่วงหลังปี ค.ศ.1980 ของ Wilson and Kelling (1982) เรื่องทฤษฎีหน้าต่างแตก 
(Broken window theory) ท้าทายต่อบทบาทของต ารวจในการต่อสู้อาชญากรรมแบบดั้งเดิมและเริ่ม
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เป็นระเบียบของสังคม การลดลงของความเป็นเพ่ือนบ้านและ
ปัญหาอาชญากรรม จากการวิเคราะห์สถิติอาชญากรรมพบว่า แนวคิดการบริหารงานต ารวจมักจะแยก
ต ารวจออกจากชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ ในหลายคดีต ารวจไม่ได้ตระหนักถึงรากฐานของปัญหาที่
เกิดขึ้น  ซึ่งหากปราศจากซ่ึงความไว้วางใจจากชุมชน ต ารวจก็ไม่มีช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลส าคัญที่ได้
จากประชาชนในการยับยั้งอาชญากรรมได้ (Bureau of Justice Assistance, 1994, p.5)  

ตามทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม่ รัฐบาลและผู้น าชุมชนต่างมีความรับผิดชอบในการ
รักษาความปลอดภัยให้ชุมชน  ชุมชนต้องมีความเป็นเอกภาพในการต่อต้านอาชญากรรม ความรุนแรง 
และการละเมิดกฎหมาย และมีพันธกรณีที่ต้องเพ่ิมมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาอาชญากรรม 
ในขณะที่รัฐมีหน้าที่ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้เพ่ือให้พ้นจากอาชญากรรมและ
ความไร้ระเบียบรูปแบบต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจในฐานะตัวแทนรัฐบาลและสมาชิกในชุมชน
จึงมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก  แนวคิดต ารวจชุมชนจึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เช่น รัฐบาลท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้พักอาศัย 
วัด โบสถ์ โรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น  เพ่ือป้องกันอาชญากรรม ลดความหวาดกลัวอาชญากรรม 
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนหรือหมู่บ้านให้ดีขึ้น กิจการต ารวจสมัยใหม่ยอมรับว่าแนวทางการ
ต่อสู้อาชญากรรมแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นหลักเพียงอย่างเดียวมีข้อจ ากัดในการ
ควบคุมอาชญากรรมท้ังในด้านทรัพยากรและก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจท าให้แนวคิดต ารวจชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของสังคมมากขึ้นโดยให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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การต ารวจชุมชน หมายถึง หลักการท างานของต ารวจรูปแบบใหม่ซึ่งส่งเสริมสนับสนุน 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน ต ารวจชุมชนมีการเรียกชื่อแตกต่างกันบ้าง อาทิ ต ารวจหมู่บ้าน 
(neighborhood-oriented Policing) ต ารวจชุมชนที่เน้นแก้ไขปัญหา (problem-oriented policing) 
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่ตั้งถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ในเขตสถานีต ารวจนครบาลหรือสถานี
ต ารวจภูธรนั้น หรือในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เช่น ชุมชนแบบแฟลต ชุมชนแออัด ชุมชนแบบตลาดสด
หรือย่านธุรกิจ ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพ้ืนที่
ของสถานีต ารวจที่ด าเนินงานตามแผนชุมชนสัมพันธ์ และงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงงานที่
ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวมีความสัมพันธ์
ผูกพันต่อกัน ร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของต ารวจ และเป็นการด าเนินการอย่างเป็น
กระบวนการเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562, น.2) 

การต ารวจชุมชนเป็นการท างานร่วมกันระหว่างต ารวจและสมาชิกในชุมชนเพ่ือปกป้อง 
คุ้มครอง และให้บริการสมาชิกในชุมชน  ซึ่งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเป็น
หุ้นส่วนของชุมชน(community partnership) และการแก้ไขปัญหาในชุมชน (problem solving)   
โดยในด้านการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนนี้ ต ารวจต้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชน
เพ่ือสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นเพ่ือให้ชุมชนให้ความร่วมมือกับต ารวจในการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรม รวมถึงการระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาเร่งด่วนของสมาชิกในชุมชน  
ส่วนการแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นกระบวนการที่ปัญหาของชุมชนได้รับการระบุชี้ชัดและจัดการแก้ไข
ผ่านการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม  กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมแบบต ารวจชุมชนจึงไม่ได้
หมายความว่าต ารวจไม่มีอ านาจหน้าที่อีกต่อไปหรือหน้าที่หลักในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยถูกท าให้ลดน้อยลงแต่เป็นการที่ต ารวจปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยการเข้าหาชุมชนเพ่ือหาแนวร่วม
และระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนให้มากข้ึนในลักษณะเป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบเพ่ือหาหนทางที่
ดีที่สุดในการจัดการปัญหาเพ่ือความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชน (Bureau of Justice 
Assistance, 1994, p.13)  

Trojanowicz and Bucqueroux (1990) วิเคราะห์ลักษณะการท างานของต ารวจชุมชน 
พบว่า การต ารวจชุมชนมีคุณลักษณะที่น่าสนใจอย่างน้อย 10 ประการ กล่าวคือ  

1. การมีฐานคิดในเชิงปรัชญาที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนที่ต ารวจทุกคนใน
องค์กรต้องยึดถือเป็นหลักในการท างาน 

2. การมีพันธกรณีต่ออ านาจของชุมชน โดยต ารวจผู้ปฏิบัติงานในชุมชนควรต้องเข้าใจ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างถ่องแท้  สามารถที่จะแก้ปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะหุ้นส่วนกับต ารวจ 
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การต ารวจชุมชน หมายถึง หลักการท างานของต ารวจรูปแบบใหม่ซึ่งส่งเสริมสนับสนุน 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน ต ารวจชุมชนมีการเรียกชื่อแตกต่างกันบ้าง อาทิ ต ารวจหมู่บ้าน 
(neighborhood-oriented Policing) ต ารวจชุมชนที่เน้นแก้ไขปัญหา (problem-oriented policing) 
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่ตั้งถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ในเขตสถานีต ารวจนครบาลหรือสถานี
ต ารวจภูธรนั้น หรือในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เช่น ชุมชนแบบแฟลต ชุมชนแออัด ชุมชนแบบตลาดสด
หรือย่านธุรกิจ ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพ้ืนที่
ของสถานีต ารวจที่ด าเนินงานตามแผนชุมชนสัมพันธ์ และงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงงานที่
ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวมีความสัมพันธ์
ผูกพันต่อกัน ร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของต ารวจ และเป็นการด าเนินการอย่างเป็น
กระบวนการเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562, น.2) 

การต ารวจชุมชนเป็นการท างานร่วมกันระหว่างต ารวจและสมาชิกในชุมชนเพ่ือปกป้อง 
คุ้มครอง และให้บริการสมาชิกในชุมชน  ซึ่งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเป็น
หุ้นส่วนของชุมชน(community partnership) และการแก้ไขปัญหาในชุมชน (problem solving)   
โดยในด้านการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนนี้ ต ารวจต้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชน
เพ่ือสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นเพ่ือให้ชุมชนให้ความร่วมมือกับต ารวจในการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรม รวมถึงการระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดการปัญหาเร่งด่วนของสมาชิกในชุมชน  
ส่วนการแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นกระบวนการที่ปัญหาของชุมชนได้รับการระบุชี้ชัดและจัดการแก้ไข
ผ่านการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม  กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมแบบต ารวจชุมชนจึงไม่ได้
หมายความว่าต ารวจไม่มีอ านาจหน้าที่อีกต่อไปหรือหน้าที่หลักในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยถูกท าให้ลดน้อยลงแต่เป็นการที่ต ารวจปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยการเข้าหาชุมชนเพ่ือหาแนวร่วม
และระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนให้มากข้ึนในลักษณะเป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบเพ่ือหาหนทางที่
ดีที่สุดในการจัดการปัญหาเพ่ือความปลอดภัยและความสงบสุขในชุมชน (Bureau of Justice 
Assistance, 1994, p.13)  

Trojanowicz and Bucqueroux (1990) วิเคราะห์ลักษณะการท างานของต ารวจชุมชน 
พบว่า การต ารวจชุมชนมีคุณลักษณะที่น่าสนใจอย่างน้อย 10 ประการ กล่าวคือ  

1. การมีฐานคิดในเชิงปรัชญาที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนที่ต ารวจทุกคนใน
องค์กรต้องยึดถือเป็นหลักในการท างาน 

2. การมีพันธกรณีต่ออ านาจของชุมชน โดยต ารวจผู้ปฏิบัติงานในชุมชนควรต้องเข้าใจ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างถ่องแท้  สามารถที่จะแก้ปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะหุ้นส่วนกับต ารวจ 
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3. การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ต ารวจชุมชนสามารถตัดสินใจเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ซึ่งองค์กรต ารวจต้องสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดี 
เข้าถึงได้และรับผิดชอบต่อประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจและ
ประชาชน  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนจึงต้องถูกแยกออกจากต ารวจสายตรวจและต ารวจที่ระงับ
เหตุเพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู่ได้อย่างเต็มที่   

4. การแก้ปัญหาเชิงรุกทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยใช้พลังความร่วมมือของ
ประชาชนทั้งผู้สนับสนุนและผู้ที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือแสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่เหมาะสมส าหรับปัญหา
ของชุมชน  ต ารวจชุมชนอาจต้องจับกุมผู้กระท าผิดในชุมชนตามที่ได้รับค าร้องเรียนมาแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสนใจที่จะพัฒนาและเฝ้าดูโครงการในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วน
ต่างๆ ในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน 

5. การยึดหลักจริยธรรม กฎเกณฑ์ ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ  ต ารวจชุมชนต้อง
สร้างพันธะสัญญาระหว่างต ารวจและประชาชในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจและความเคารพ
ระหว่างกัน โดยต ารวจสามารถท าหน้าที่เป็นตัวแร่งและกระตุ้นให้ประชาชนยอมรับถึงความรับผิดชอบ
ของตนเองต่อชุมชน 

6. การขยายอ านาจหน้าที่ของต ารวจให้ครอบคลุมมากข้ึน  โดยต ารวจชุมชนจะท าหน้าที่
เชิงรุกที่ส าคัญเสริมจากบทบาทของต ารวจปกติเพ่ือให้การให้บริการของต ารวจครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
เนื่องจากต ารวจเป็นหน่วยงานควบคุมทางสังคมของรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ท าหน้าที่ตลอด          
24 ชั่วโมง ใน 7 วัน จึงต้องคงไว้ซ่ึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อปัญหาวิกฤติและอาชญากรรมได้
อย่างทันท่วงที  ต ารวจชุมชนจึงมีบทบาทช่วยท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 

7. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่อยู่ เป็นต้น ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การท าหน้าที่ของต ารวจชุมชน
จึงอยู่นอกเหนือไปจากการท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมโดยทั่วไป 

8. การสนับสนุนสร้างสรรค์กิจกรรมระดับรากหญ้า  ต ารวจชุมชนจะท าหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นและอาชญากรรมอันจะ
ช่วยพัฒนาแนวทางใหม่ในการจัดการปัญหาให้กับชุมชน 

9.  ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร  ต ารวจชุมชนมีบทบาทในการประสานช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานต ารวจและประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจต่อการท างานของต ารวจมากขึ้นโดย
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริง และกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขในชุมชน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน 
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10. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ต ารวจชุมชนท าหน้าที่ให้บริการต่อชุมชนโดยชุมชน
จะถูกกระตุ้นให้ปกครองกันเองโดยต ารวจจะเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยนัยเช่นนี้
ชุมชนจะสามารถบริหารงานโดยใช้วิธีการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและล าดับ
ความส าคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2.1.2 แนวคิดต ารวจชุมชนในต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกาได้น าแนวคิดต ารวจชุมชนมาจัดตั้งเป็นทีมต ารวจ (team policing) กลุ่ม

เพ่ือนบ้านเตือนภัย (neighborhood) การตรวจและหยุดหาข่าว (walk and talk) การปฏิบัติงานของ
ต ารวจชุมชนในสหรัฐอเมริกาด าเนินการทั้งในระดับประเทศ มลรัฐ และท้องถิ่น  ซึ่งมีต ารวจเมืองชิคาโก
เป็นตัวอย่างของการน าหลักการต ารวจชุมชนมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม เพราะเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางการค้า แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 25 เขต ตามสถานีต ารวจ และมี 281 เขตตรวจ แต่ละเขต
ตรวจจะมีต ารวจประจ าเขตตรวจ  โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

1) การควบคุมอาชญากรรมเน้นไปที่การป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยต ารวจเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว 

2) ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ าเขตตรวจอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับคนใน
ชุมชน 

3) การเข้าร่วมงานกับคนในชุมชนโดยให้แต่ละชุมชนต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าชุมชน (community advisory committee) เพ่ือผลักดันให้มีการร่วมมือกันระหว่างต ารวจกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาแผนป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 

4) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับเขตตรวจ และกรอบการท างานเฉพาะในเขตตรวจเท่านั้ น
เพ่ือเน้นการท างานร่วมกันระหว่างต ารวจกับคนในชุมชน 

5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล้อม เช่น กรมต ารวจชิคาโกต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางกายภาพของเมืองลักษณะอ่ืน เช่น บ้านที่ถูกทิ้งร้าง รถจอดทิ้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเท้า 
น้ าท่วมขัง การระบายน้ า เป็นต้น  

6) มีหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาและแนวคิดต ารวจชุมชน รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชน 

7) การวิ เคราะห์ปัญหาอาชญากรรมต้องเก็บข้อมูลเ พ่ือท าการวิ เคราะห์ ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน เช่น แนวโน้มของการเกิดอาชญากรรม จุดเสี่ยงภัย แผนที่อาชญากรรม เป็นต้น 
เพ่ือน ามาใช้วางแผนแก้ไขปัญหา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นทราบ 

8) จัดการประชุมและสัมมนากลุ่ม การส ารวจ การส่งจดหมายติดต่อกับคนในชุมชน 
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ 
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10. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ต ารวจชุมชนท าหน้าที่ให้บริการต่อชุมชนโดยชุมชน
จะถูกกระตุ้นให้ปกครองกันเองโดยต ารวจจะเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยนัยเช่นนี้
ชุมชนจะสามารถบริหารงานโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและล าดับ
ความส าคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2.1.2 แนวคิดต ารวจชุมชนในต่างประเทศ 
สหรัฐอเมริกาได้น าแนวคิดต ารวจชุมชนมาจัดตั้งเป็นทีมต ารวจ (team policing) กลุ่ม

เพ่ือนบ้านเตือนภัย (neighborhood) การตรวจและหยุดหาข่าว (walk and talk) การปฏิบัติงานของ
ต ารวจชุมชนในสหรัฐอเมริกาด าเนินการทั้งในระดับประเทศ มลรัฐ และท้องถิ่น  ซึ่งมีต ารวจเมืองชิคาโก
เป็นตัวอย่างของการน าหลักการต ารวจชุมชนมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม เพราะเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางการค้า แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 25 เขต ตามสถานีต ารวจ และมี 281 เขตตรวจ แต่ละเขต
ตรวจจะมีต ารวจประจ าเขตตรวจ  โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

1) การควบคุมอาชญากรรมเน้นไปที่การป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยต ารวจเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว 

2) ต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ าเขตตรวจอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับคนใน
ชุมชน 

3) การเข้าร่วมงานกับคนในชุมชนโดยให้แต่ละชุมชนต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าชุมชน (community advisory committee) เพ่ือผลักดันให้มีการร่วมมือกันระหว่างต ารวจกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาแผนป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 

4) จัดท าแผนปฏิบัติการระดับเขตตรวจ และกรอบการท างานเฉพาะในเขตตรวจเท่านั้ น
เพ่ือเน้นการท างานร่วมกันระหว่างต ารวจกับคนในชุมชน 

5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล้อม เช่น กรมต ารวจชิคาโกต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางกายภาพของเมืองลักษณะอ่ืน เช่น บ้านที่ถูกทิ้งร้าง รถจอดทิ้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเท้า 
น้ าท่วมขัง การระบายน้ า เป็นต้น  

6) มีหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาและแนวคิดต ารวจชุมชน รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชน 

7) การวิ เคราะห์ปัญหาอาชญากรรมต้องเก็บข้อมูลเ พ่ือท าการวิ เคราะห์ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน เช่น แนวโน้มของการเกิดอาชญากรรม จุดเสี่ยงภัย แผนที่อาชญากรรม เป็นต้น 
เพ่ือน ามาใช้วางแผนแก้ไขปัญหา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นทราบ 

8) จัดการประชุมและสัมมนากลุ่ม การส ารวจ การส่งจดหมายติดต่อกับคนในชุมชน 
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ 
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9) ก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จัดท าขึ้นในชุมชน  
10) ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาให้โครงการต่างๆ ที่จัดท าขึ้น

มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในเขตตรวจอื่นทั่วเมืองชิคาโก 
โดยสรุป หลักการของต ารวจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

ในชุมชนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนซึ่งจะมี
การประชุมเป็นประจ าทุกเดือนระหว่างต ารวจกับคณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และร่วม
หารือกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ (สุณีย์  กัลป์ยะจิตร และคณะ, 2559, น. 31-33)  

2.1.3   แนวคิดต ารวจชุมชนในประเทศไทย 
 กิจการต ารวจสมัยใหม่ของประเทศไทย มีจุดก าเนิดในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นใน   

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้น ารูปแบบกิจการต ารวจของยุโรปมา
ปรับใช้จากรูปแบบเดิมเมื่อมีเหตุอาชญากรรมคนร้ายจี้ปล้น พระมหากษัตริย์จะมอบหมายข้าราชการ
ใกล้ชิดพระองค์ออกไปด าเนินการแก้ไข หน่วยงานต ารวจที่ตั้งขึ้นมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ปราบปรามจับกุมผู้ร้าย ในเขตนครบาลหรือกรุงเทพมหานคร เรียกว่า กองโปลิสคอนสเตเบิล หรือ    
กองต ารวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพระนคร  ต่อมาในหัวเมืองต่างจังหวัดมีปัญหาโจรผู้ร้ายเช่นกัน 
จึงตั้งกองต ารวจภูธร ข้ึนในปี พ.ศ.2440  หน่วยต ารวจที่ดูแลพ้ืนที่นครบาลรับผิดชอบในเขต
กรุงเทพมหานคร และหน่วยต ารวจภูธรดูแลพื้นที่หัวเมืองหรือต่างจังหวัด  ในช่วงแรกหน่วยงานต ารวจ
ทั้งสองมีสายการบังคับบัญชาที่แยกจากกัน และมีรูปแบบการท างานแตกต่างกัน กล่าวคือ ต ารวจ    
นครบาลใช้รูปแบบของ Sir Robert Peel ของอังกฤษเป็นรากฐาน ส่วนต ารวจภูธรใช้ระบบต ารวจของ
ฝรั่งเศส  จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รวมกรมพลตระเวน       
(นครบาล) เข้ากับกรมต ารวจภูธร ตั้งชื่อเป็น “กรมต ารวจภูธรและกรมพลตระเวน” เมื่อวันที่             
13 ตุลาคม พ.ศ.2458 โครงสร้างต ารวจในปัจจุบันจึงเป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
ต้นแบบจากอังกฤษและฝรั่งเศส (วรพจน์ วีรพลิน, 2531) 

แต่เดิมกิจการต ารวจไทยมีหน้าที่หลักในการปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้าย ดังปรากฎ
หลักฐานตามราชกิจจานุเบกษา ความโดยสรุปว่า มีเหตุโจรผู้ร้ายก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าให้ตั้งหน่วยงาน เรียกว่า      
“กองจับผู้ร้าย” โดยมีจางวางเจ้ากรมปลัดกรมพระต ารวจในพระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวร และ
กรมอาสา 6 เหล่า ตั้งเป็นกองจับผู้ร้าย จ านวน 20 กอง แยกกันไปจับกุมผู้ร้ายในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  
แบ่งก าลังเป็น 4 ฝ่าย รับผิดชอบพ้ืนที ่4 มุมเมือง ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 
พ้ืนที่ละ 5 กอง ในด้านของการป้องกันอาชญากรรม ปรากฏหลักฐานที่ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐ           
ในสมัยนั้นว่าให้ความส าคัญกับการป้องกันเหตุร้ายเพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคมไว้ด้วย      
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2464  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความตอนหนึ่งว่า  
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“การจับผู้ร้ายนั้นจะไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระท าการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่
จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นปกติสุขพอสมควร” เป็นค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่เจ้าพระยายมราช เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราโชบายมาถ่ายทอดให้ข้าราชการถือปฏิบัติ  

 ในปัจจุบัน แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างต ารวจกับประชาชนยังคงเป็นแนวทางส าคัญที่
ต ารวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ด้วยเหตุผลที่มาของกิจการต ารวจ
ในอดีตรวมทั้งอิทธิพลแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในยุคประชาธิปไตยส่งผลต่อแนวนโยบายของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย  ในส่วนของต ารวจ ปรากฏแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 มีสาระส าคัญตอนหนึ่งบัญญัติว่าให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกัน และ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 

 อุบลวรรณ แก้วพรหม (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน         
การป้องกันอาชญากรรมตามหลักทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ศึกษา พ้ืนที่ชุมชนมัสยิดมหานาค                
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่าแนวคิดต ารวจสมัยใหม่เชื่อว่าต ารวจกับประชาชนต้อง
รวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยต้องร่วมมือกันในการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม  ดังนั้น การป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของต ารวจและชุมชนที่เรียกว่า “พันธมิตรเชิงหุ้นส่วนกับชุมชน” คือทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ต ารวจจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
ดูแลสมาชิกในชุมชนกันเองเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจขาดการให้
ความรู้กับประชาชน ขาดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเครือข่าย
ประชาชน  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการสร้างองค์ความรู้และวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงให้เข้าใจถึงอ านาจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  เช่น ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากจักรยานยนต์ที่ปรับแต่ง ท่อไอเสีย ปัญหาอาชญากรรมทั่วไป เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องหามาตรการเพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  การเข้าถึงชุมชน การพูดคุย การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจและชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการสร้าง



15บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของต ารวจและชุมชนที่เรียกว่า “พันธมิตรเชิงหุ้นส่วนกับชุมชน” คือทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ต ารวจจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
ดูแลสมาชิกในชุมชนกันเองเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจขาดการให้
ความรู้กับประชาชน ขาดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเครือข่าย
ประชาชน  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการสร้างองค์ความรู้และวางแผนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงให้เข้าใจถึงอ านาจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  เช่น ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากจักรยานยนต์ที่ปรับแต่ง ท่อไอเสีย ปัญหาอาชญากรรมทั่วไป เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องหามาตรการเพ่ือสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  การเข้าถึงชุมชน การพูดคุย การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจและชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการสร้าง
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เครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตามแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการต ารวจ โดยการน าต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาใช้ในภารกิจต ารวจให้ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหาร
หน่วยงานต ารวจต้องตระหนักว่า รูปแบบการท างานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในมิติด้าน
โครงสร้างการบริหารบุคคล การบังคับบัญชา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะรูปแบบการท างาน
ต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดต ารวจชุมชนถูกก าหนดชื่อที่หลากหลายตามความเข้าใจ ความสนใจ  และ          
จุดเน้นของผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิดความสับสนเมื่อจะน าแนวทางไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามหลักการ        
ที่แท้จริง  สาเหตุมาจากแนวคิดต ารวจชุมชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความซับซ้อน การน าแนวคิดไป
ปรับใช้ในพ้ืนที่อาจมีสภาพปัญหาสังคมและอาชญากรรมที่แตกต่างกัน  จากความหมายของนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย สามารถสรุปความหมายของต ารวจชุมชนได้ว่าเป็น
การท างานของต ารวจโดยยึดถือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหลักส าคัญทั้งด้านกระบวนการ
และผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนที่แตกต่างกัน มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสภาพปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายโดยวางบทบาทของ
ต ารวจเป็นที่ปรึกษามากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติในทุกเรื่อง ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้วางแนวทางการท างานต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมอาชญากรรม
ไว้ในคู่มือการบริหารงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2556 ก าหนดไว้ว่า ต ารวจมีหน้าที่สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพ่ือการป้องกันอาชญากรรมเป็นการต่อยอดจาก “งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์” ที่เน้นการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชนมาสู่ “ความเป็นหุ้นส่วน (partnership)” ระหว่างต ารวจกับประชาชนบนฐานคิด
ที่ว่าความเข้มแข็งของชุมชนเป็นทางเลือกส าคัญของการพัฒนาเนื่องจากการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน
น้ันไม่สามารถกระท าได้เพียงล าพังเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน หรือชุมชนเท่านั้น หากแต่ทุก
ภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะการให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยการเพ่ิมศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง        
มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับปัญหาทรัพยากรต่างๆ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการก าหนดอนาคตของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วย
ในการสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2556, น.164) 

ปัจจุบัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าแนวคิดต ารวจชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในรูปแบบของการจัดโครงสร้างการท างาน การด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมอ่ืนที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   โครงการอาสาสมัครจราจร  
โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และการจัดตั้งตูย้ามต ารวจประจ าชุมชน  

ส าหรับการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
สัมมนา แก้วมาก และคณะ (2563) ได้ศึกษาวิเคราะห์บทบาทต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในยุคโควิด-19 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางเทา พบว่าในห้วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์มีหน้าที่เข้าไปดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเทาที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้ตระหนักถึง
อันตรายของโรคดังกล่าวให้มากขึ้น  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงควรก าหนดมาตรการส าหรับ
สายตรวจใน 2 ด้านหลัก คือ การจัดชุดสายตรวจเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือตรวจสอบประชาชนภายนอก
ที่เดินทางเข้ามาในชุมชนบ้านบางเทาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการน าเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน 
และการจัดชุดต ารวจมวลชนสัมพันธ์เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 
เพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวและหาทางป้องกันตนเองอย่าง
เหมาะสม  
 
2.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Public participation approach) 

2.2.1 ความหมายและหลักการพ้ืนฐาน  
การมีส่วนร่วม (participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษ (Oxford dictionary) ได้นิยามไว้

ว่า หมายถึง “การมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง” ค าว่า การมีส่วนร่วม 
โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ดังนั้น การมีส่วนร่วมตาม
ความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้น
สนใจไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติเพ่ือแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้น
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย    
ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ ส่วนค าว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน (public 
participation)” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมา
ในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดอ านาจต่อรองของมหาชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (เรณุมาศ 
รักษาแก้ว, 2557) 

 



17บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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เหมาะสม  
 
2.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Public participation approach) 

2.2.1 ความหมายและหลักการพ้ืนฐาน  
การมีส่วนร่วม (participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษ (Oxford dictionary) ได้นิยามไว้

ว่า หมายถึง “การมีส่วน (ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าบางอย่างหรือบางเร่ือง” ค าว่า การมีส่วนร่วม 
โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับค าว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ดังนั้น การมีส่วนร่วมตาม
ความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้น
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อรพินท์ สพโชคชัย (2538) ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง 
กระบวนการที่น าประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนร่วมกันหาทางออกส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางสันติ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สังคมท่ียอมรับร่วมกันหรือเป็นฉันทามติของประชาชนทุกฝ่าย  เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยน าความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและทุก
ภาคส่วนมาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางท่ีภาครัฐจะด าเนินการ 

เจมส์ แอล เครยัน (2551) ได้ก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็น
กระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมาย
เพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 
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กลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุม
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ภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และ
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีอิสระ การท างานต้องเน้นในรูปแบบกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การจะเกิดสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นได้  
สังคมนั้นต้องมีความตระหนักและความเห็นพ้องของประชาชนจ านวนมากพอต่อการริเร่ิมโครงการ /
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความต้องการของส่วนรวม 
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2.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ไว้ 5 ระดับ คือ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560) 
ระดับท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูล ที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐาน
และมีความส าคัญมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจาก
ภาครัฐสู่ประชาชน 

ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด า เนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วง
ไปประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ 

ระดับท่ี 3 การเข้ามามีบทบาท เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ 
และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ
และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่
มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4 ความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมาย
ส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้ งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเราจะร่วมงานกับ
ประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการ
ตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนคณะที่
ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 

 



19บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ 
และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ
และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่
มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4 ความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมาย
ส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้ งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเราจะร่วมงานกับ
ประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการ
ตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนคณะที่
ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น 
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ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้า
มามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ               
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง   
   ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีความก้าวหน้าพอสมควรใน
เรื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งหลักการนี้ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอด
ทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562) 

2.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ  
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมาตั้งแต่ปี 2530 โดยได้ก าหนดไว้ในแผนกรมต ารวจแม่บท ฉบับที่  1 
(พ.ศ.2530-2534) เน้นให้ต ารวจเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนเลื่อมใสมีจิตใจรักต ารวจเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ว่าด้วยแผนเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมที่เน้นการป้องกันน า
การปราบปรามที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะเป็นวิธีการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการ
พ่ึงพาตนเองของประชาชนในชุมชนและสังคมต่อไป  

 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกพัฒนาและน ามาใช้ในกิจการต ารวจอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนประกอบส าคัญของยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมอย่างยั่งยืน  ได้มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับให้ยึดถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดต ารวจชุมชน สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างต ารวจกับทุกภาคส่วน
ในการดูแลชุมชนและสังคม และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และ    
ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการ สอดส่อง  เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
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ของต ารวจ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเองและช่วยเหลือกิจการต ารวจเพ่ือความสงบสุขของชุมชนและสังคมในทุกด้าน
อย่างยั่งยืน 
  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
โดยการด าเนินงานและปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความม่ันคงในระดับพ้ืนฐาน
ของตนเองได้เพ่ือเป็นฐานและสนับสนุนภารกิจการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมของต ารวจ 
การด าเนินงานดังกล่าวนี้มีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กล่าวคือ (สวัสดิ์  อมรวิวัฒน์, 2532) 
  ขั้นตอนที่ 1 การพบปะและเยี่ยมเยียนผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3 การร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน 
  ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมการ การจัดระบบงานและการประเมินความพร้อม 
  ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เต็มรูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผล การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข  
  โดยในขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญที่สถานีต ารวจแต่ละแห่งจะน าโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเข้าสู่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เช่น สถานีต ารวจภูธรบ้านโป่งได้น าโครงการ 3 รูปแบบ มาใช้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการเยาวชนสัมพันธ์ และโครงการอาสาสมัคร
ป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม (ณรงค์เดช  ศักดิ์สมบูรณ์, 2541)  

ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
องค์กร ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติฯ พ.ศ.2551 ข้อ 5  แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1  การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป เป็นการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนของสถานีต ารวจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1) เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ เป็นการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงานต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดการจราจร รวมถึงการเข้าร่วมในการป้องกันภัย ระงับเหตุ และช่วยเหลือหรือกู้ภัย
จากอุบัติภัยต่าง ๆ  2) เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ 

 



21บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ของต ารวจ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเองและช่วยเหลือกิจการต ารวจเพ่ือความสงบสุขของชุมชนและสังคมในทุกด้าน
อย่างยั่งยืน 
  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
โดยการด าเนินงานและปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความม่ันคงในระดับพ้ืนฐาน
ของตนเองได้เพ่ือเป็นฐานและสนับสนุนภารกิจการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมของต ารวจ 
การด าเนินงานดังกล่าวนี้มีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กล่าวคือ (สวัสดิ์  อมรวิวัฒน์, 2532) 
  ขั้นตอนที่ 1 การพบปะและเยี่ยมเยียนผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3 การร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชน 
  ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมการ การจัดระบบงานและการประเมินความพร้อม 
  ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เต็มรูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผล การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข  
  โดยในขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญที่สถานีต ารวจแต่ละแห่งจะน าโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเข้าสู่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เช่น สถานีต ารวจภูธรบ้านโป่งได้น าโครงการ 3 รูปแบบ มาใช้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการเยาวชนสัมพันธ์ และโครงการอาสาสมัคร
ป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม (ณรงค์เดช  ศักดิ์สมบูรณ์, 2541)  

ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
องค์กร ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติฯ พ.ศ.2551 ข้อ 5  แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1  การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป เป็นการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนของสถานีต ารวจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1) เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ เป็นการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงานต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดการจราจร รวมถึงการเข้าร่วมในการป้องกันภัย ระงับเหตุ และช่วยเหลือหรือกู้ภัย
จากอุบัติภัยต่าง ๆ  2) เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานต ารวจ 
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รูปแบบที่ 2  การมีส่วนร่วมขององค์กร ได้แก่องค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ 
รูปแบบที่ 3  การมีส่วนร่วมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

  แนวคิดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในงานป้องกันปราบปรามของ
ต ารวจ คือ การจัดตั้งอาสาสมัครต ารวจบ้าน (volunteer home police) เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ระเบียบส านักงานต ารวจ
แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ พ.ศ.
2551 ข้อ 4 ได้ให้ความหมายของอาสาสมัครต ารวจบ้านว่าหมายถึง แนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการต ารวจลักษณะปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครต ารวจบ้านเป็นการท างานร่วมกันระหว่างประชาชนใน
ชุมชน และเจ้าพนักงานต ารวจ การปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายชุมชน เครือข่ายแบบแนวร่วม        
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน2   

อาสาสมัครต ารวจบ้านมีบทบาทหน้าที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่  1) เป็นผู้ช่วยเหลือ       
เจ้าพนักงานต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การเข้าร่วม  ปฏิบัติงานกับ     
เจ้าพนักงานต ารวจในการจับกุมผู้กระท าความผิดทางอาญาหรือผู้ที่ก่ออาชญากรรม และเป็นผู้ชี้
เบาะแสผู้กระท าความผิดทางอาญาให้แก่เจ้าพนักงานต ารวจเนื่องจากอาสาสมัครต ารวจบ้านเป็นบุคคล
ในพ้ืนที่จึงมีความเข้าใจสภาพของพ้ืนที่และรู้จักบุคคลในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี 2) การมี     
ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเพ่ือให้มีการลดอบายมุข และเป็น  
ผู้มีส่วนร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจในการควบคุมดูแลการจัดมหรสพในหมู่บ้าน ชุมชน หรือในงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการและการอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในหมู่บ้านหรือชุมชน    
3) การร่วมออกตรวจตราพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าพนักงานต ารวจแต่งเครื่องแบบให้เห็นเด่นชัดเห็นได้ง่ายโดย
ออกตรวจตราพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องเพ่ือท าให้สมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนรู้ว่าอาสาสมัครต ารวจ
บ้าน มีอยู่ทุกหนทุกแห่งตามแนวคิดของทฤษฎีการปรากฏตัวของเจ้าพนักงานต ารวจ และการกระจาย
ก าลังของอาสาสมัครต ารวจบ้านให้ครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านหรือชุมชนเพ่ือป้องกันการก่อเหตุขึ้น และ        
4) การเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าพนักงานต ารวจกับชุมชนและผู้น าชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการให้
                                                           
2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 เร่ือง การแก้ไข เพ่ิมกฎหมายว่าด้วยต ารวจโดยมีการปรับปรุงการปฏิบัติ
ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น  และชุมชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
ประกาศ ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
กระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย 
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต ารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. ก าหนด”  
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ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย และการจราจรใน
หมู่บ้านหรือชุมชน (อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2562, น.2-4) 
  สรุปได้ว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสามารถกระท าได้ทั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน แต่การสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานจากความ
ร่วมมือของภาคประชาชนโดยเริ่มจากตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับบทบาทจากผู้บังคับใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวมาเป็นผู้ประสานสัมพันธ์กับชุมชนอีกบทบาทหนึ่งเพ่ือสร้างความเชื่อถือศรัทธาในตัวต ารวจ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจการท างานของต ารวจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับต ารวจในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงกิจกรรมอ่ืนในชุมชน (ณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์, 2542, น.12)  
 
2.3 แนวคิดภำคีเครือข่ำย (Network approach) 

 2.3.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
เครือข่าย หมายถึง การร่วมกันท างานหรือกิจกรรมของภาครัฐและภาคประชาชนใน

ลักษณะช่วยเหลือกันเพ่ือสร้างผลประโยชน์ในรูปกิจกรรม โครงการ และ/หรือแผนงาน ที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือกันต้องผนึกก าลังขอความร่วมมือหรืออาศัยท ากิจกรรมร่วมมือกันจากหลายองค์กร              
เครือข่ายความร่วมมือจะต้องเกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก     
โดยเครือข่ายความร่วมมือนั้นจ าเป็นต้องให้มีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพ่ือก่อตัวและ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน  เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือ
เชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก ประชาชน และกลุ่ม/องค์กรในชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในแนวราบ รวมทั้งเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการท างานของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาส่วนรวมในชุมชนซ่ึงการด าเนินงานของเครือข่ายจะน าไปสู ่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ยั่งยืนได้ในที่สุด  (วีรกิตต์ หาญปริญวงศ์ และคณะ, 2551, น.11-15 ) 

เครือข่ายจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือขยายไปถึงระหว่างรัฐ
ชาติโดยมีการสื่อสารและสาระที่น าเข้าสู่กระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ (รวมทั้งอาจท าลายความสัมพันธ์ได้ด้วย) การเกิดของเครือข่ายไม่ใช่การเรียกผู้คนมาร่วม
ประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เกิดจากการที่บุคคล หรือกลุ่ม/องค์กรได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือการสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่บุคคล 
กลุ่มและองค์กรก าหนดไว้  ข้อพิจารณาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่
จ าเป็นต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นเสมอไป การมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆ แต่สามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอก็สามารถช่วยให้การท างานของเครือข่ายได้ดี 
(เกษม  นครเขตต,์ ม.ป.ป.) 



23บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย และการจราจรใน
หมู่บ้านหรือชุมชน (อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2562, น.2-4) 
  สรุปได้ว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสามารถกระท าได้ทั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน แต่การสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานจากความ
ร่วมมือของภาคประชาชนโดยเริ่มจากตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับบทบาทจากผู้บังคับใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวมาเป็นผู้ประสานสัมพันธ์กับชุมชนอีกบทบาทหนึ่งเพ่ือสร้างความเชื่อถือศรัทธาในตัวต ารวจ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจการท างานของต ารวจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับต ารวจในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงกิจกรรมอ่ืนในชุมชน (ณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์, 2542, น.12)  
 
2.3 แนวคิดภำคีเครือข่ำย (Network approach) 

 2.3.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
เครือข่าย หมายถึง การร่วมกันท างานหรือกิจกรรมของภาครัฐและภาคประชาชนใน

ลักษณะช่วยเหลือกันเพ่ือสร้างผลประโยชน์ในรูปกิจกรรม โครงการ และ/หรือแผนงาน ที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือกันต้องผนึกก าลังขอความร่วมมือหรืออาศัยท ากิจกรรมร่วมมือกันจากหลายองค์กร              
เครือข่ายความร่วมมือจะต้องเกิดข้ึนจากวิธีคิดของสมาชิก ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก     
โดยเครือข่ายความร่วมมือนั้นจ าเป็นต้องให้มีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพ่ือก่อตัวและ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน  เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือ
เชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก ประชาชน และกลุ่ม/องค์กรในชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในแนวราบ รวมทั้งเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการท างานของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาส่วนรวมในชุมชนซึ่งการด าเนินงานของเครือข่ายจะน าไปสู ่การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ยั่งยืนได้ในที่สุด  (วีรกิตต์ หาญปริญวงศ์ และคณะ, 2551, น.11-15 ) 

เครือข่ายจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือขยายไปถึงระหว่างรัฐ
ชาติโดยมีการสื่อสารและสาระที่น าเข้าสู่กระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ (รวมทั้งอาจท าลายความสัมพันธ์ได้ด้วย) การเกิดของเครือข่ายไม่ใช่การเรียกผู้คนมาร่วม
ประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เกิดจากการที่บุคคล หรือกลุ่ม/องค์กรได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือการสนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่บุคคล 
กลุ่มและองค์กรก าหนดไว้  ข้อพิจารณาที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่
จ าเป็นต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นเสมอไป การมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆ แต่สามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอก็สามารถช่วยให้การท างานของเครือข่ายได้ดี 
(เกษม  นครเขตต,์ ม.ป.ป.) 
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การสร้างภาคีเครือข่าย จึงหมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครที่
จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจหรือท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้าง
ของคนหรือองค์กรในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้การเคารพสิทธิเสรีภาพ ไว้วางใจ 
เอ้ืออาทร และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างเครือข่ายในชุมชนจึงจ าเป็นต้องสร้างศรัทธาในพลังของ
ชุมชนโดยต้องมีความเชื่อว่าชุมชนสามารถพัฒนาจนถึงการพ่ึงพาตนเองได้  และถ้าชุมชนมีเครือข่ายมี
เพ่ือน มีคน องค์กร ที่คิดคล้ายกัน มีเป้าหมายคล้ายกัน มีปัญหาและวิธีการแก้ไขที่คล้ายกัน ก็จะมีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย เชื่อมโยงแนวคิด เพ่ือมาลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่ วมในการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขชุมชนให้ดีขึ้น (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2556) 

 ส าหรับการศึกษาเรื่องภาคีเครือข่ายในสังคมไทย  จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ สุนทร 
เดชชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน พบว่า เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
สังคมมีคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม เมื่อคนหรือสมาชิกในชุมชนมี
ความพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนาจึงเป็นจุดแข็งของการท างาน และหากสามารถรวมคนที่มีความ
พร้อมมาร่วมมือกันจะเกิดความเข้มแข็งเป็นพลังอันมหาศาลในการพัฒนา  นักวิจัยและแกนน าชุมชน
สามารถพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนารวมกลุ่มประชาชนจัดตั้งเป็นเครือข่าย  ชื่อว่า เครือข่ายมะกอก
สามัคคีสร้างสุข นักวิจัยได้อาศัยแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาโดยการ
พัฒนา ศักยภาพแกนน า และประชาชน การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เสริมในชุมชน การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน 
การส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความ สามัคคีในชุมชน ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการโดย
อาศัยแบบประเมินความพึงพอใจของการพัฒนา โดยภาพรวมประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ       
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือ
การป้องกันอาชญากรรม พบว่า การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างต ารวจกับประชาชนในชุมชนเพ่ือ
ป้องกันอาชญากรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือสมาชิกในชุมชนมีบทบาทในการท างานร่วมกับต ารวจเ พ่ือแสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการ
ป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนเนื่องจากก าลังต ารวจอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันอาชญากรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมที่เป็นปัญหาของ
ชุมชนนั้นแล้วจะท าให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันและพร้อมทุ่มเททรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือ
งานต ารวจอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง  
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กระทรวงสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556) วิเคราะห์ว่า การท างาน
แบบเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะสมาชิกเครือข่าย
ต่างมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และประสบการณ์ ท าให้มีพลังต่อรองกับอ านาจในภาคส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น การเชื่อมโยงกันในลักษณะ
เครือข่ายจึงมิใช่เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมสังสรรค์ด้วยกันเท่านั้น หากจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือเป้าประสงค์ร่วมกันด้วยหัวใจส าคัญของการท างานแบบเครือข่าย 3 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การยึดถืออุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันต่างกันเพียงแต่วิธีการท างาน  2) การมี
ความเป็นอิสระแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และ 3) การยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่า
ผลประโยชน์ของเครือข่าย 
 2.3.2 โครงสร้างของภาคีเครือข่าย 

โครงสร้างเครือข่ายสามารถแบ่งอย่างกว้างได้ 2 รูปแบบ คือ 
2.3.2.1 รูปแบบตามแนวดิ่ง เป็นโครงสร้างเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่ที่มีการจัดล าดับ

ขั้นลดหลั่นกันลงไปตามโครงสร้างบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น โดยมีแกนน าซึ่งเป็นผู้น าเครือข่ายและผู้มี
อ านาจในการสั่งการ หรือระดมมวลชนสมาชิกในเครือข่ายให้มาร่วมด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายโดย
สมาชิกมีหน้าที่รับการถ่ายทอดค าสั่งเท่านั้น 

2.3.2.2 รูปแบบตามแนวราบ เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่เน้นการประสานงาน/การ
มอบหมายงานและความร่วมมือในแนวราบเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าที่เป็นจุด
เชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะกลไกบริหารเครือข่ายของกลุ่ม/เครือข่าย
ประชาคมเพ่ือสุขภาพ โครงสร้างเครือข่ายแบบนี้จึงให้ความส าคัญกับแกนน าหรือผู้น าเครือข่าย         
ซึ่งภาวะผู้น าของเครือข่ายมีความส าคัญมากในการผลักดันไปสู่ความส าเร็จของผลงาน ทั้งนี้การใช้ภาวะ
ผู้น าในการขับเคลื่อน เป็นการอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในรูปของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและ
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด าเนินงาน (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

2.3.3 รูปแบบของภาคีเครือข่าย 
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เครือข่ายที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมที่ส าคัญท่ีจะท า

ให้ประสบความส าเร็จได้ ประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 
  2.3.3.1 เครือข่ายภาคประชาชน เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

และด าเนินงานซึ่งอาจเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มเครือข่ายที่มีในชุมชน ได้แก่  
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กระทรวงสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556) วิเคราะห์ว่า การท างาน
แบบเครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะสมาชิกเครือข่าย
ต่างมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กลไกของการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และประสบการณ์ ท าให้มีพลังต่อรองกับอ านาจในภาคส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น การเชื่อมโยงกันในลักษณะ
เครือข่ายจึงมิใช่เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมสังสรรค์ด้วยกันเท่านั้น หากจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือเป้าประสงค์ร่วมกันด้วยหัวใจส าคัญของการท างานแบบเครือข่าย 3 ประการ 
ประกอบด้วย 1) การยึดถืออุดมการณ์หรือเป้าหมายร่วมกันต่างกันเพียงแต่วิธีการท างาน  2) การมี
ความเป็นอิสระแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และ 3) การยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่า
ผลประโยชน์ของเครือข่าย 
 2.3.2 โครงสร้างของภาคีเครือข่าย 

โครงสร้างเครือข่ายสามารถแบ่งอย่างกว้างได้ 2 รูปแบบ คือ 
2.3.2.1 รูปแบบตามแนวดิ่ง เป็นโครงสร้างเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่ที่มีการจัดล าดับ

ขั้นลดหลั่นกันลงไปตามโครงสร้างบังคับบัญชาแบบล าดับชั้น โดยมีแกนน าซึ่งเป็นผู้น าเครือข่ายและผู้มี
อ านาจในการส่ังการ หรือระดมมวลชนสมาชิกในเครือข่ายให้มาร่วมด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายโดย
สมาชิกมีหน้าที่รับการถ่ายทอดค าสั่งเท่านั้น 

2.3.2.2 รูปแบบตามแนวราบ เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่เน้นการประสานงาน/การ
มอบหมายงานและความร่วมมือในแนวราบเป็นหลัก อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแกนน าที่เป็นจุด
เชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะกลไกบริหารเครือข่ายของกลุ่ม/เครือข่าย
ประชาคมเพ่ือสุขภาพ โครงสร้างเครือข่ายแบบนี้จึงให้ความส าคัญกับแกนน าหรือผู้น าเครือข่าย         
ซึ่งภาวะผู้น าของเครือข่ายมีความส าคัญมากในการผลักดันไปสู่ความส าเร็จของผลงาน ทั้งนี้การใช้ภาวะ
ผู้น าในการขับเคลื่อน เป็นการอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในรูปของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและ
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด าเนินงาน (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

2.3.3 รูปแบบของภาคีเครือข่าย 
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เครือข่ายที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมที่ส าคัญท่ีจะท า

ให้ประสบความส าเร็จได้ ประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ 
  2.3.3.1 เครือข่ายภาคประชาชน เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ

และด าเนินงานซึ่งอาจเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มเครือข่ายที่มีในชุมชน ได้แก่  
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   (1) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
   (2) กลุ่มองค์กร ชมรม และสมาคมต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือกองทุนหมู่บ้าน  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแม่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพหรือชมรมออกก าลังกาย   

   (3) กลุ่มแกนน าทางสังคมที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ได้แก่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน พระ ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นต้น 

  2.3.3.2 เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานทั้ง
ด้านวิชาการและทรัพยากร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีจากสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงเรียน เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น 

 
2.4 แนวคิดควำมเป็นหุ้นส่วน (Partnership approach) 

2.4.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
แนวคิดความเป็นหุ้นส่วนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารภาครัฐในยุคที่สถานการณ์

ทางสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเพียงล าพังไม่สามารถจัดการกับปัญหา
การให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน
และภาคประชาชน  แนวคิดความเป็นหุ้นส่วนที่ใช้กันในทางธุรกิจ หมายถึง องค์กรธุรกิจหรือบุคคล
ตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มีการแบ่งผลก าไรตาม
สัดส่วนที่ตกลงกัน  แนวทางในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนมีการพัฒนามาจากหลายระดับ ตั้งแต่การเริ่ม
เข้าไปเกี่ยวข้องบางส่วน การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยมีผลประโยชน์และไม่มีผลประโยชน์ไปจนถึงขั้นการมี
ส่วนได้ส่วนเสียแบ่งปันผลประโยชน์ความรับผิดชอบและความเสี่ยงร่วมกันในรูปแบบหุ้นส่วน เช่น       
การเป็นหุ้นส่วนในองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจการร่วมทุน การร่วมสัมปทาน การได้ลิขสิทธิ์      
แต่ส าหรับการบริหารงานภาครัฐ  ความเป็นหุ้นส่วนหมายถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การเกิดพลังที่มากขึ้นเพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์การที่มาร่วมกันให้
มากที่สุด โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าผลรวมที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จของแต่ละองค์การแยกกันท า  
ในการท าโครงการหรือการด าเนินการใด ๆ ลักษณะที่ส าคัญของภาคีหุ้นส่วนคือการมีพันธกิจเหมือนกัน
โดยหน้าที่และความรับผิดชอบจึงร่วมกันบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีขอบเขตชัดเจน
ว่ามีหน่วยงานใดร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายคณะกรรมการบริหารหรือผ่านมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร 

ภาครัฐได้น าแนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้ในภารกิจการบริหารงานพัฒนาโดยใช้กลไก
ตลาดและดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น เน้นการปรับ
รูปแบบและกระบวนการบริหาร และน าเอาหลักวิชาการมาใช้ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าการจัดการ
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ภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับในการบริหารท้องถิ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
หลายประเทศซ่ึงประโยชน์ของการท างานร่วมภาคีคือการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศและประสบการณ์  ได้มีรูปแบบการพัฒนาที่มีฐานทรัพยากรเพ่ิมข้ึน การพัฒนางานก็มี
ความรวดเร็ว และเป็นการค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดของการบริหารแบบภาคีหุ้นส่วน 
เป็นลักษณะของ การบริหารเน้นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ กล่าวคือ มีการน าศักยภาพของพ้ืนที่และ
หน่วยงานในพ้ืนที่ มารับผิดชอบในการพัฒนาเขตพ้ืนที่เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนร่วมกัน    
แม้ว่าหน่วยงานภาคเอกชนมีกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมคือประชาชนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับเทศบาล   
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรที่มุ่งก าไรสูงสุดก็ยังมีประชาชนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนได้
ประโยชน์จาก เงินรายได้ คือเงินเดือน เพ่ือใช้ในการครองชีพ อีกท้ังโครงการที่ภาคธุรกิจต้องท าเสริมคือ
โครงการตอบแทนคืนสู่ชุมชนซึ่งผู้รับผลประโยชน์คือประชาชน  (ประสิทธิ์ ตาตินิจ และล าปาง          
แม่นมาตย์, 2556) 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวอย่างเหมาะสม แนวทางในการบริหารจัดการขององค์กร
ภาครัฐจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในทุกมิติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  แนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือให้องค์กรมีความแข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2556-2561) ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสมโดยให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน การถ่าย
โอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
หรือความเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  การเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานภาครัฐมีได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่ประชาชนมีบทบาทเพียงแค่เป็นผู้ให้ความ 
คิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายหรือจัดท าโครงการของหน่วยงานภาครัฐไปจนถึงการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

2.4.2 หุ้นส่วนด้านการบริหารงานท้องถิ่น  
 หลักการเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่น คือ การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

เสีย มีความรู้สึกว่าตนเป็นหุ้นส่วน และสามารถบริหารงานของท้องถิ่นได้โดยองค์ประกอบของหุ้นส่วน
ทางการบริหารงานท้องถิ่นประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมด าเนินการบริหารงานท้องถิ่น   



27บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับในการบริหารท้องถิ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
หลายประเทศซึ่งประโยชน์ของการท างานร่วมภาคีคือการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศและประสบการณ์  ได้มีรูปแบบการพัฒนาที่มีฐานทรัพยากรเพ่ิมข้ึน การพัฒนางานก็มี
ความรวดเร็ว และเป็นการค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดของการบริหารแบบภาคีหุ้นส่วน 
เป็นลักษณะของ การบริหารเน้นยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ กล่าวคือ มีการน าศักยภาพของพ้ืนที่และ
หน่วยงานในพ้ืนที่ มารับผิดชอบในการพัฒนาเขตพ้ืนที่เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนร่วมกัน    
แม้ว่าหน่วยงานภาคเอกชนมีกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมคือประชาชนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับเทศบาล   
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรที่มุ่งก าไรสูงสุดก็ยังมีประชาชนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนได้
ประโยชน์จาก เงินรายได้ คือเงินเดือน เพ่ือใช้ในการครองชีพ อีกท้ังโครงการที่ภาคธุรกิจต้องท าเสริมคือ
โครงการตอบแทนคืนสู่ชุมชนซึ่งผู้รับผลประโยชน์คือประชาชน  (ประสิทธิ์ ตาตินิจ และล าปาง          
แม่นมาตย์, 2556) 

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวอย่างเหมาะสม แนวทางในการบริหารจัดการขององค์กร
ภาครัฐจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในทุกมิติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  แนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือให้องค์กรมีความแข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2556-2561) ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสมโดยให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน การถ่าย
โอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
หรือความเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  การเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานภาครัฐมีได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่ประชาชนมีบทบาทเพียงแค่เป็นผู้ให้ความ 
คิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายหรือจัดท าโครงการของหน่วยงานภาครัฐไปจนถึงการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

2.4.2 หุ้นส่วนด้านการบริหารงานท้องถิ่น  
 หลักการเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่น คือ การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

เสีย มีความรู้สึกว่าตนเป็นหุ้นส่วน และสามารถบริหารงานของท้องถิ่นได้โดยองค์ประกอบของหุ้นส่วน
ทางการบริหารงานท้องถิ่นประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมด าเนินการบริหารงานท้องถิ่น   



28

28 
 

ระพีพร คณะพล และคณะ (2559) ได้วิเคราะห์การเป็นหุ้นส่วนด้านการบริหารท้องถิ่นในการการ
เสริมสร้างชุมชนสันติสุข พบว่า หุ้นส่วนของการบริหารงานท้องถิ่นจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจ านวน   
5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

 2.4.2.1 กลุ่มภาคประชาชน   
ภาคประชาชนสามารถมีบทบาทและตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ (1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องแสดงรายละเอียดให้ประชาชนทราบเพ่ือทราบว่าสิ่งที่ด าเนินการไป
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่  (2) การปรึกษาหารือหรือเจรจาระหว่างรัฐและ
ประชาชนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือก าหนดประเด็นและข้อสงสัยต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และสะท้อนความต้องการของประชาชน (3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทาง
ต่างๆ โดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท างานร่วมกับรัฐ  หรือเข้าร่วมเป็นประชาคมท้องถิ่นซึ่ง
เป็นการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การเข้าร่วมเป็นประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น  (5) การเสริมอ านาจประชาชน เช่น การท า
ประชามติและการถอดถอนเพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่
ทั้งหมดและเป็นการตรวจสอบโดยประชาชน   

 2.4.2.2 กลุ่มข้าราชการ  
ข้าราชการมีบทบาทในฐานะเป็นกลไกผู้ปฏิบัติบริหารงานของรัฐในการน า

นโยบายของรัฐและภารกิจของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ บทบาทของ
ข้าราชการในระดับท้องถิ่นอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนในการบริหารท้องถิ่นโดยต้องมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและส่งเสริมสนับสนุนงานท้องถิ่น รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงสิทธิในการเป็น
หุ้นส่วนของท้องถิ่น 

 2.4.2.3 กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้บริหารหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็น

หุ้นส่วนส าคัญเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในต าแหน่งของผู้น า      
ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนบุคคลอ่ืนอยู่ในฐานะผู้ตามเนื่องจากอ านาจในการบริหารงานท้องถิ่นเป็นอ านาจ
ที่รัฐบาลได้ให้อิสระแก่ท้องถิ่นบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และ
ความสงบเรียบร้อยบางประเภท เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นนั่นเอง 

 2.4.2.4 กลุ่มสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นมีส่วน

ส าคัญที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีระดับที่แตกต่างกัน จึงท าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนรวม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่แตกต่างกัน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหุ้นส่วนที่มี
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บทบาทส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการเข้ามา
บริหารงานท้องถิ่น ดังนั้น ในฐานะที่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนที่มีอ านาจในการ
ค้านหรือตรวจสอบความไม่ถูกต้องของกลุ่มผู้บริหาร  การสร้างเครือข่ายของชาวบ้านจึงถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของภาคประชาชนที่ส าคัญในท้องถิ่น 

 2.4.3.5 ภาคประชาสังคม 
  องค์กรภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นมีบทบาทท าให้การบริหารงาน

ท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในลักษณะของการกดดันจากภาคประชาสังคมโดย
องค์กรภาคประชาชนจะต้องเข้ามาตรวจสอบหรือร่วมกิจกรรมท้องถิ่นในทกระดับเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
กระท าการบางอย่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์  โดย ประสิทธิ์ ตาตินิจ และ ล าปาง        
แม่นมาตย์ (2556) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการบริหารงาน
เทศบาลแบบภาคีหุ้นส่วนและหาแนวทางในการสร้างภาคีหุ้นส่วนของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในเทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลตามภารกิจที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
รูปแบบของภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลต าบลท่าพระจึงเป็นในรูปแบบการบริหารไม่เต็มรูปแบบ  
มีกระบวนการท างานเพียงบางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่ การริเริ่มแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบ
ภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาล  ทุกหน่วยงานเห็นว่าควรให้เทศบาลต าบลท่าพระเป็นหน่วยงาน
กลางเพ่ือเป็นผู้ประสานและริเริ่มกระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนโดยสมาชิกภาคีหุ้นส่วนต้องมีส่วนร่วม
ในการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน งบประมาณและก าลังคน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งวางแผน ติดตามตรวจสอบและประชุมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลท่าพระและคุณภาพชีวิตของประชาชน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ 2) ด้าน
สุขภาพ  3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการศึกษาอาชีพ 5) ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการสนับสนุนการกีฬา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลท่าพระ มีอาชีพ มีรายได้มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

 นอกจากนี้ สอยฤทัย เกลี้ยงนิล (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐ-ชุมชนกับการจัดการภัย
พิบัติโรคไวรัสโควิด-19 พ้ืนที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
นโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด -19 พบว่า (1) กระบวนการจัดการ    
โควิด-19 ในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร มีความชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกัน ควบคุมโรค และมี
การปรับมาตรการให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  (2) กระบวนการจัดการโควิด-19 มีการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานเขตพระนคร ทหาร ต ารวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย  ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
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29 
 

บทบาทส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการเข้ามา
บริหารงานท้องถิ่น ดังนั้น ในฐานะที่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนที่มีอ านาจในการ
ค้านหรือตรวจสอบความไม่ถูกต้องของกลุ่มผู้บริหาร  การสร้างเครือข่ายของชาวบ้านจึงถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของภาคประชาชนที่ส าคัญในท้องถิ่น 

 2.4.3.5 ภาคประชาสังคม 
  องค์กรภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นมีบทบาทท าให้การบริหารงาน

ท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในลักษณะของการกดดันจากภาคประชาสังคมโดย
องค์กรภาคประชาชนจะต้องเข้ามาตรวจสอบหรือร่วมกิจกรรมท้องถิ่นในทกระดับเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
กระท าการบางอย่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์  โดย ประสิทธิ์ ตาตินิจ และ ล าปาง        
แม่นมาตย์ (2556) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการบริหารงาน
เทศบาลแบบภาคีหุ้นส่วนและหาแนวทางในการสร้างภาคีหุ้นส่วนของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในเทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลตามภารกิจที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
รูปแบบของภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลต าบลท่าพระจึงเป็นในรูปแบบการบริหารไม่เต็มรูปแบบ  
มีกระบวนการท างานเพียงบางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมร่วมกันในพ้ืนที่ การริเริ่มแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบ
ภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาล  ทุกหน่วยงานเห็นว่าควรให้เทศบาลต าบลท่าพระเป็นหน่วยงาน
กลางเพ่ือเป็นผู้ประสานและริเริ่มกระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนโดยสมาชิกภาคีหุ้นส่วนต้องมีส่วนร่วม
ในการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน งบประมาณและก าลังคน ในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งวางแผน ติดตามตรวจสอบและประชุมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลท่าพระและคุณภาพชีวิตของประชาชน 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ 2) ด้าน
สุขภาพ  3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ด้านการศึกษาอาชีพ 5) ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการสนับสนุนการกีฬา เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่  
เทศบาลต าบลท่าพระ มีอาชีพ มีรายได้มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

 นอกจากนี้ สอยฤทัย เกลี้ยงนิล (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐ-ชุมชนกับการจัดการภัย
พิบัติโรคไวรัสโควิด-19 พ้ืนที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
นโยบายและแนวทางของรัฐในการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด -19 พบว่า (1) กระบวนการจัดการ    
โควิด-19 ในพ้ืนที่ถนนข้าวสาร มีความชัดเจนเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกัน ควบคุมโรค และมี
การปรับมาตรการให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  (2) กระบวนการจัดการโควิด-19 มีการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานเขตพระนคร ทหาร ต ารวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย  ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
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ทั้งในด้านการให้ความรู้ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การช่วยเหลือประชาชนและ
การติดตามผล  และ (3) การจัดการโควิด-19 มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ด้านบุคลากร 
เป็นการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ด้านงบประมาณเป็นการขาดแคลนงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันโรครวมถึงค่าตอบแทนบุคลากรชุดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นการขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ท าให้อาจ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอท าให้ขาดความน่าสนใจ 

 
2.5 แนวคิดผู้น ำในสถำนกำรณ์วิกฤติ (Crisis leadership approach) 

2.5.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน 
ผู้น า (leader) หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และ/หรือพฤติกรรม

ของผู้อ่ืน ผู้น าอาจเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ไปจนถึงระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
และผู้น ากับผู้ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน 

ภาวะผู้น า (leadership) เป็นการกระท าที่มีอิทธิพลจูงใจให้ผู้ อ่ืนร่วมมือปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานส าเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นการใช้อิทธิพลที่ไม่ใช่การบังคับชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน เป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

Bass (1985) ได้แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 3 ประเภท โดยเรียกว่า รูปแบบภาวะผู้น าแบบ
เต็มพิสัย (the full range of leadership model) ประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 รูปแบบ กล่าวคือ  

ประเภทแรก ภาวะผู้น าแบบนักปฏิรูป (transformational leadership) เป็นผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญ ให้ผู้ตามมองตนเอง มอง
โอกาส และความท้าทายในมุมมองใหม่ๆ ผู้น าแบบนักปฏิรูปเป็นนักริเร่ิม โดยการมองหาแง่ดีในการ
พัฒนาบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร และนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่แค่บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง ผู้น า
แบบนักปฏิรูปโน้มน้าวผู้ตามเพ่ือให้เกิดความพยายาม เพ่ือศักยภาพที่สูงขึ้น และเพ่ือยกระดับศีลธรรม
จริยธรรมให้สูงขึ้นด้วย   

ประเภทที่สอง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transactional leadership) ภาวะผู้น า
แบบนักแลกเปลี่ยนมีธรรมชาติของการแลกเปลี่ยนตามพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยที่ผู้น ามุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยจะมีการ
ตั้งเงื่อนไขและข้อตกลงว่าผู้ตามจะได้รางวัลเมื่อใช้ความพยายามปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าประสงค์ของ
องค์การ  

ประเภทที่สาม ภาวะผู้น าแบบปล่อยปละละเลย (laissez-faire leadership) เป็น
ลักษณะของผู้น าที่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ใช้อ านาจความเป็นผู้น าของตน    
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กล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับผู้น าแบบนักแลกเปลี่ยน ผู้น าแบบนี้ถือว่าเป็นผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

งานวิจัยที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าและวิธีจัดการความ
ขัดแย้ง พบว่า ผู้น าแต่ละรูปแบบมีวิธีจัดการความขัดแย้งในที่ท างานแตกต่างกัน โดยผู้น าแบบนักปฏิรูป
มักเลือกใช้วิธีจัดการความขัดแย้งแบบแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะไม่หลีกหนีปัญหา ไม่บังคับ และไม่ใช้วิธี
ไกล่เกลี่ย (ค านึงถึงบุคคลในระดับสูงแต่คิดถึงผลลัพธ์ของงานในระดับต่ า) ในขณะที่ผู้น าแบบ            
นักแลกเปลี่ยนนั้นจะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทุกรูปแบบตามแต่สถานการณ์ คือ อาจทั้งหลีกหนี 
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม (ค านึงถึงบุคคลและผลลัพธ์ของงานในระดับปานกลาง) บังคับ หรือแก้ปัญหา
ร่วมกัน (นฤษมา วิมานรัตน์, 2553; ลาวัลย์  ทองศรีสมบูรณ์, 2547; สวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา, 2547)  

ส่วนภาวะวิกฤติเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศหรือคุณค่า
และบรรทัดฐานพ้ืนฐานของระบบสังคมภายใต้สภาวะกดดันด้านเวลาและความไม่แน่นอน  โดยเกิดขึ้น
ได้หลากหลายรูปแบบเช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความโกลาหล ความรุนแรงใน
สถานที่ท างาน ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความเสียหายและภาระหน้าที่ที่ต้องบริการจัดการให้ภาวะวิกฤตินั้น
หมดสิ้นไปโดยเร็ว เป็นต้น  ภาวะวิกฤติจึงเกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มบุคคลในหลายระดับไม่เฉพาะ  
ผู้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานแต่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่อยู่ในองค์กรอีกด้วย  ผู้น าใน
สถานการณ์วิกฤติจึงอาจพบกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงการรับรู้ถึงความวิกฤติ การตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วภายใต้ข้อมูลที่จ ากัดและกระจัดกระจาย การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้าง
สมดุลระหว่างอ านาจส่วนกลางและการมอบอ านาจนั้น   Ngubane (2017) ให้ความเห็นว่า ผู้น าใน
ภาวะวิกฤติเป็นสภาวะการน าเพ่ือจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่คุกคามต่อเสถียรภาพขององค์กร    
ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลทั่วไป  เป็นการปรับใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบเพ่ือช่วยให้องค์กรจัดการกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน และเป็นความสามารถของพนักงาน ผู้จัดการหรือบุคคลในการ
จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น   

2.5.2 ลักษณะของผู้น าในภาวะวิกฤติ 
 ภาวะวิกฤติในระดับประเทศ เช่น  ความขัดแย้งภายในประเทศ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือ

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยมิอาจ
คาดหมาย  ผู้น าในแต่ละระดับจึงเปรียบเสมือนหัวเรือส าคัญในการก าหนดทิศทางการตัดสินใจต่าง ๆ  เพ่ือ
ประคับประคองให้องค์กรหรือชุมชนที่อาศัยอยู่สามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้  ผู้น าจึงควรมี
ทักษะจัดการปัญหาวิกฤติ 5 ประการ คือ (Adecco, 2563) 
  2.5.2.1 การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ  (Crisis Communication)   ในภาวะวิกฤติ  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่ส าคัญเท่าความคิดและการรับรู้ของคนที่มีต่อวิกฤตินั้น การสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติจึงควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ผู้น าต้องเข้าใจว่าผู้รับสารมีทัศนคติ มีความรู้สึกอย่างไร 
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กล่าวได้ว่ามีลักษณะตรงข้ามกับผู้น าแบบนักแลกเปลี่ยน ผู้น าแบบนี้ถือว่าเป็นผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

งานวิจัยที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าและวิธีจัดการความ
ขัดแย้ง พบว่า ผู้น าแต่ละรูปแบบมีวิธีจัดการความขัดแย้งในที่ท างานแตกต่างกัน โดยผู้น าแบบนักปฏิรูป
มักเลือกใช้วิธีจัดการความขัดแย้งแบบแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะไม่หลีกหนีปัญหา ไม่บังคับ และไม่ใช้วิธี
ไกล่เกลี่ย (ค านึงถึงบุคคลในระดับสูงแต่คิดถึงผลลัพธ์ของงานในระดับต่ า) ในขณะที่ผู้น าแบบ            
นักแลกเปลี่ยนนั้นจะใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทุกรูปแบบตามแต่สถานการณ์ คือ อาจทั้งหลีกหนี 
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม (ค านึงถึงบุคคลและผลลัพธ์ของงานในระดับปานกลาง) บังคับ หรือแก้ปัญหา
ร่วมกัน (นฤษมา วิมานรัตน์, 2553; ลาวัลย์  ทองศรีสมบูรณ์, 2547; สวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา, 2547)  

ส่วนภาวะวิกฤติเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศหรือคุณค่า
และบรรทัดฐานพ้ืนฐานของระบบสังคมภายใต้สภาวะกดดันด้านเวลาและความไม่แน่นอน  โดยเกิดขึ้น
ได้หลากหลายรูปแบบเช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความโกลาหล ความรุนแรงใน
สถานที่ท างาน ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความเสียหายและภาระหน้าที่ที่ต้องบริการจัดการให้ภาวะวิกฤตินั้น
หมดสิ้นไปโดยเร็ว เป็นต้น  ภาวะวิกฤติจึงเกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มบุคคลในหลายระดับไม่เฉพาะ  
ผู้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานแต่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่อยู่ในองค์กรอีกด้วย  ผู้น าใน
สถานการณ์วิกฤติจึงอาจพบกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงการรับรู้ถึงความวิกฤติ การตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วภายใต้ข้อมูลที่จ ากัดและกระจัดกระจาย การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้าง
สมดุลระหว่างอ านาจส่วนกลางและการมอบอ านาจนั้น   Ngubane (2017) ให้ความเห็นว่า ผู้น าใน
ภาวะวิกฤติเป็นสภาวะการน าเพ่ือจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่คุกคามต่อเสถียรภาพขององค์กร    
ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลทั่วไป  เป็นการปรับใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบเพ่ือช่วยให้องค์กรจัดการกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน และเป็นความสามารถของพนักงาน ผู้จัดการหรือบุคคลในการ
จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น   

2.5.2 ลักษณะของผู้น าในภาวะวิกฤติ 
 ภาวะวิกฤติในระดับประเทศ เช่น  ความขัดแย้งภายในประเทศ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือ

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยมิอาจ
คาดหมาย  ผู้น าในแต่ละระดับจึงเปรียบเสมือนหัวเรือส าคัญในการก าหนดทิศทางการตัดสินใจต่าง ๆ  เพ่ือ
ประคับประคองให้องค์กรหรือชุมชนที่อาศัยอยู่สามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้  ผู้น าจึงควรมี
ทักษะจัดการปัญหาวิกฤติ 5 ประการ คือ (Adecco, 2563) 
  2.5.2.1 การสื่ อสารในภาวะวิกฤติ  (Crisis Communication)   ในภาวะวิกฤติ  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่ส าคัญเท่าความคิดและการรับรู้ของคนที่มีต่อวิกฤตินั้น การสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติจึงควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ผู้น าต้องเข้าใจว่าผู้รับสารมีทัศนคติ มีความรู้สึกอย่างไร 
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คาดหวังอะไร ก่อนจะท าการส่ือสาร โดยผู้น าต้องสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และชี้แจงวิธีการรับมือได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันการสื่อสารต้องแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
กันเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาที่ดีของผู้สื่อสารและเปิดใจรับฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2.5.2.2 การสร้างความร่วมมือกัน (Collaboration) ความสามัคคีและการร่วมมือ   
ร่วมใจกันแก้ปัญหาจะท าให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ การสร้างความร่วมมือกันจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับผู้น าในภาวะวิกฤติ  ผู้น าที่ดีอาจไม่จ าเป็นต้องรอบรู้ทุกด้านแต่ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น ผลักดันคนที่
มีความสามารถข้ึนมาท างาน และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ผู้น าในภาวะวิกฤติต้องวางบทบาทตัวเอง
ในฐานะคนที่คอยสนับสนุน ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา พร้อมกับแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก     
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดของทีมงานเพราะการที่ทีมงานท างานได้ส าเร็จ คือ ความส าเร็จของผู้น าและ
ขององค์กรด้วย 

2.5.2.3 การคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ  (Critical thinking and decision-
making) การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นระบบโดยรวบรวม
ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ ก่อนจะตัดสินใจบนหลักการและเหตุผล โดยไม่เอาความรู้สึก ความเชื่อ 
หรือความคิดเห็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง ทักษะนี้มีความจ าเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤติ เพราะทุกการ
ตัดสินใจย่อมมีผลกระทบตามมา การตัดสินใจที่ถูกต้องและเด็ดขาดของผู้น าจะช่วยพาองค์กร ให้ผ่าน
ภาวะวิกฤติไปได้ 

2.5.2.4 ความคิดที่ยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) ในภาวะวิกฤติบางครั้งผู้น าอาจ
ต้องหาแนวทางหรือคิดค้นวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา ผู้น าที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นจะสามารถพิจารณาปัญหา 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มองหาวิธีแก้ในมุมที่หลากหลาย และสามารถคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธี
หรือกฎเกณฑ์แบบเดิม จึงช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา       
มีแผนการที่ยืดหยุ่นทั้งแผนหลักและแผนส ารองเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยาก 

2.5.2.5 การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization) การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ        
สิ่งส าคัญคือ ความรวดเร็ว ดังนั้นผู้น าต้องสามารจัดล าดับความส าคัญได้ว่าเรื่องใดส าคัญก่อนหรือหลัง 
เรื่องใดต้องรีบด าเนินการแก้ไขก่อน การจัดล าดับความส าคัญจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ลงมือแก้ไข
ปัญหาและควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลา 

งานวิจัยเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะผู้น าของ Jacqueline และ 
Milton Mayfiel  ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการของ Texas A&M International University 
สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ 1) ก าหนดทิศทางหรือมี
แนวทางแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  2) ท าทุกอย่างอย่างมีเป้าหมาย  และ 3) มีความเห็นอกเห็นใจ  
ดังนั้น ผู้น าจึงต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแม้ว่าในหลายครั้งผู้น าอาจจะท าไม่ได้ก็ตาม  งานวิจัยนี้
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ชี้ให้เห็นว่าการท างานของรัฐบาล มักใช้การก าหนดทิศทางอยู่บ่อยครั้งจนลืมที่จะนึกถึงเป้าหมายของ
การท างานและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น (รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา, 2563) 

2.5.3   การปรับใช้แนวคิดผู้น าในภาวะวิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้มาตรการปิดประเทศ (lockdown) ในทันทีของนาง 

Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  ซึ่ง Suze Wilson (2020) ได้วิเคราะห์ประเด็นภาวะผู้น า
ของ Ardern ไว้อย่างน่าสนใจว่า การท างานของ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างของนักการเมือง
ที่ท างานภายใต้ภาวะวิกฤติได้ดี แม้ผู้น าประเทศจะมีอ านาจจัดการหรือออกค าสั่งทุกอย่าง แต่ผลลัพธ์
ของการตัดสินใจจะถูกหรือผิดประชาชนเป็นคนก าหนด  ส่วน Keith Grint (2020)  ได้ศึกษาการท างาน
และภาวะผู้น าของนิวซีแลนด์ในภาวะวิกฤติเช่นกันโดยเห็นว่าความเป็นผู้น านั้นมีอิทธิพลต่อการชักจูง
หรือโน้มน้าวให้ส่วนรวมรับผิดชอบปัญหาร่วมกัน นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ ประชาชนได้ให้การยอมรับต่อการ
ตัดสินใจของ Ardern ในฐานะนายกรัฐมนตรีซ่ึงส่วนใหญ่เห็นว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากโดย
ประชาชนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนต่อมาตรการของรัฐบาลในการต่อสู้กับโรคโควิด-19  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้น าต้องช่วยให้ทีมงานก้าวข้ามความ
กลัวการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความเชื่อมั่น  พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2563)  ได้ให้ความเห็นว่า ในภาวะ
ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้น าควรต้องปรับตัวน าทีมโดยต้องสร้าง
บรรยากาศให้ตระหนักถึงความเร่งด่วน เน้นให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ใหม่ๆที่จะน ามาใช้ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น ความ
ความท้าทายหรือโอกาสที่องค์กรต้องเผชิญใน 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า และให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม
ในภารกิจซึ่งจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหา และความรู้เรื่อง
ระบบการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กร สร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพราะสมาชิก
อาจจะไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเสี่ยงกับความล้มเหลวหรือไม่ ผู้บริหารจึงควรจัดระบบที่ช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ก าลังใจ อดทนต่อข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว ใช้วิธีการให้ค าปรึกษาแทนการต าหนิหรือ
กล่าวโทษ เป็นต้น 

 
2.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (Conceptual framework)  

 คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ แนวคิดต ารวจชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่าย แนวคิดความเป็นหุ้นส่วน และแนวคิดภาวะผู้น าในภาวะวิกฤติ         
มาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปรับใช้กลไกต ารวจชุมชนกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา โครงสร้างของสถานีต ารวจ  
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมไทย สรุปได้ว่า แนวคิดต ารวจชุมชนที่เน้นให้ความส าคัญกับ
การแก้ปัญหาในชุมชนโดยการเสริมสร้างพลังให้แก่คนในชุมชนมีความสอดคล้องกับแนวคิดความเป็น
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ชี้ให้เห็นว่าการท างานของรัฐบาล มักใช้การก าหนดทิศทางอยู่บ่อยครั้งจนลืมที่จะนึกถึงเป้าหมายของ
การท างานและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น (รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา, 2563) 

2.5.3   การปรับใช้แนวคิดผู้น าในภาวะวิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้มาตรการปิดประเทศ (lockdown) ในทันทีของนาง 

Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์  ซึ่ง Suze Wilson (2020) ได้วิเคราะห์ประเด็นภาวะผู้น า
ของ Ardern ไว้อย่างน่าสนใจว่า การท างานของ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างของนักการเมือง
ที่ท างานภายใต้ภาวะวิกฤติได้ดี แม้ผู้น าประเทศจะมีอ านาจจัดการหรือออกค าสั่งทุกอย่าง แต่ผลลัพธ์
ของการตัดสินใจจะถูกหรือผิดประชาชนเป็นคนก าหนด  ส่วน Keith Grint (2020)  ได้ศึกษาการท างาน
และภาวะผู้น าของนิวซีแลนด์ในภาวะวิกฤติเช่นกันโดยเห็นว่าความเป็นผู้น านั้นมีอิทธิพลต่อการชักจูง
หรือโน้มน้าวให้ส่วนรวมรับผิดชอบปัญหาร่วมกัน นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ ประชาชนได้ให้การยอมรับต่อการ
ตัดสินใจของ Ardern ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากโดย
ประชาชนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนต่อมาตรการของรัฐบาลในการต่อสู้กับโรคโควิด-19  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้น าต้องช่วยให้ทีมงานก้าวข้ามความ
กลัวการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความเชื่อมั่น  พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2563)  ได้ให้ความเห็นว่า ในภาวะ
ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้น าควรต้องปรับตัวน าทีมโดยต้องสร้าง
บรรยากาศให้ตระหนักถึงความเร่งด่วน เน้นให้เห็นความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ใหม่ๆที่จะน ามาใช้ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น ความ
ความท้าทายหรือโอกาสที่องค์กรต้องเผชิญใน 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า และให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม
ในภารกิจซ่ึงจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหา และความรู้เรื่อง
ระบบการปฏิบัติงานประจ าวันขององค์กร สร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพราะสมาชิก
อาจจะไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเสี่ยงกับความล้มเหลวหรือไม่ ผู้บริหารจึงควรจัดระบบที่ช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ก าลังใจ อดทนต่อข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว ใช้วิธีการให้ค าปรึกษาแทนการต าหนิหรือ
กล่าวโทษ เป็นต้น 

 
2.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย (Conceptual framework)  

 คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ แนวคิดต ารวจชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่าย แนวคิดความเป็นหุ้นส่วน และแนวคิดภาวะผู้น าในภาวะวิกฤติ         
มาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปรับใช้กลไกต ารวจชุมชนกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา โครงสร้างของสถานีต ารวจ  
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมไทย สรุปได้ว่า แนวคิดต ารวจชุมชนที่เน้นให้ความส าคัญกับ
การแก้ปัญหาในชุมชนโดยการเสริมสร้างพลังให้แก่คนในชุมชนมีความสอดคล้องกับแนวคิดความเป็น
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หุ้นส่วนและแนวคิดภาคีเครือข่ายที่เน้นการบูรณาการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนบนพ้ืนฐานของการมีประโยชน์ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนแต่ละคนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันและช่วยเหลืองานของชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร้อย และ
ผลประโยชน์ของชุมชน  ส าหรับการมีส่วนร่วมในชุมชนจะเกิดขึ้นเป็นผลส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ในการร่วมคิด วางแผน ขับเคลื่อน และ
ตรวจสอบนโยบายและมาตรการของรัฐและท้องถิ่นที่ก าหนดขึ้น โดยต ารวจชุมชนในฐานะหน่วยปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะท าหน้าที่เชื่อมโยงในการน านโยบายและมาตรการของรัฐ      
ที่มอบหมายผ่านมาทางผู้น าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ในรูปแบบของภาคี
เครือข่ายประชาชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยน ามาเขียนเป็นกรอบแนวความคิดแสดงความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ปรากฏตามภาพที่ 2.1 ด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจ

ชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย  

ภำวะผู้น ำของหัวหน้ำชมุชน/          
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที ่

ต ารวจ/ต ารวจชุมชน 

กำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 

ในประเทศไทย  
 

นโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ 

ภำคีเครือข่ำยในชุมชน 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ต ารวจ/ต ารวจชุมชน 

ต ารวจ/ต ารวจชุมชน 
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บทท่ี 3 
มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ            

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย   
 
 
 ในบทที่ 3 จะน าเสนอภาพรวมมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายที่รัฐบาลออกมาในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง
เดือนสิงหาคม 2563  ที่มีการก าหนดมาตรการภาครัฐออกมาเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19”     
ที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
และกรรมการอีกรวม 24 คน รวมถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้วย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ (1) ก าหนด
นโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ในด้านการสาธารณสุข  ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล ด้านการชี้แจงและการรับ
เรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกันและด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (2) สั่งการให้   
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขตหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่ก าหนด  
(3) ก ากับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ  
รวมถึง (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      
ซึ่งค าสั่งดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจนท าให้รัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็น
ผลส าเร็จ  โดยบทนี้จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 3.1 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมาย
ในระดับรัฐบาล  3.2 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในระดับท้องถิ่นและชุมชน  3.3 มาตรการเชิง
นโยบายและกฎหมายในระดับหน่วยงาน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  3.4 แนวทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
และชุมชนของจังหวัด 3.5  โครงการและกิจกรรมทางสังคมของประเทศไทย  และ 3.6 วิเคราะห์
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 
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ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
และกรรมการอีกรวม 24 คน รวมถึงผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้วย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ (1) ก าหนด
นโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ในด้านการสาธารณสุข  ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล ด้านการชี้แจงและการรับ
เรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกันและด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (2) สั่งการให้   
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขตหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่ก าหนด  
(3) ก ากับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ  
รวมถึง (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      
ซึ่งค าสั่งดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจนท าให้รัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็น
ผลส าเร็จ  โดยบทนี้จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 3.1 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมาย
ในระดับรัฐบาล  3.2 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในระดับท้องถิ่นและชุมชน  3.3 มาตรการเชิง
นโยบายและกฎหมายในระดับหน่วยงาน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  3.4 แนวทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
และชุมชนของจังหวัด 3.5  โครงการและกิจกรรมทางสังคมของประเทศไทย  และ 3.6 วิเคราะห์
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 
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3.1 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับรัฐบำล 

 การต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เร่ิมต้นอย่างจริงจัง
เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ผ่านแถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25633  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายรัฐบาล
เห็นว่าสถานการณ์มีความรุนแรงที่ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดแล้วเพ่ือให้รัฐ
สามารถน ามาตรการอ่ืน มาบังคับใช้เพิ่มข้ึนจากเดิมซึ่งจะเป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดที่จะออกมา  
ผลจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท าให้รัฐบาลมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริหาร
สถานการณ์ได้ เช่น การโอนอ านาจบางประการของรัฐมนตรีตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของ
นายกรัฐมนตรีเท่าที่จ าเป็นและเป็นการชั่วคราวเพ่ือความรวดเร็วและบูรณาการ  การออกข้อก าหนด 
คือ ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามหรือจ ากัดการเข้าออก
ราชอาณาจักรและการเคลื่อนย้ายประชาชนจ านวนมากข้ามเขตพ้ืนท่ี การควบคุมการใช้ยานพาหนะ 
เส้นทางจราจร การควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ เป็นต้น  เพ่ือป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาด
ไปมากข้ึนกว่าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความ
วิตกกังวลของประชาชน  รัฐบาลไทยได้เลือกใช้มาตรการเท่าที่จ าเป็นตามค าแนะน าทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยถือว่า การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
และชีวิตของประชาชน การจัดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ์ และการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง
เพียงพอแก่ประชาชนมีความส าคัญเร่งด่วนเป็นล าดับแรก โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน4 
และใช้อ านาจตามกฎหมายเข้าควบคุมสถานการณ์เพ่ือควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง 
และบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพ่ือจ ากัดสิทธิ เสรีภาพบางประการเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของ
ประชาชนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563  โดยโอนอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตามกฎหมายหรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็น
การชั่วคราวท าให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับ
บัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟ้ืนฟูหรือ
ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 40 ฉบับ5 และมีการประกาศค าสั่งของรัฐบาลออกมา

                                                           
3 แถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
4 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  
5 ประกาศเร่ือง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 
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อย่างต่อเนื่องเพ่ือบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร  โดยสามารถแบ่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  ได้ 6 มาตรการหลัก6 กล่าวคือ  

 3.1.1 มาตรการควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงและการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร 
  3.1.1.1 การห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง โดยห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ตามที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ไว้ก่อนหน้าข้อก าหนดนี้ใช้บังคับหรือที่จะมีการประกาศต่อไปเว้น
กรณีได้รับการผ่อนผัน 
  3.1.1.2 การปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรค  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 (1) 
ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558   โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ได้แก่  (1) สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน 
สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร   (2) ผับ  สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ 
สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ  สถานประกอบการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ 
สปา สถานที่ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ
2559  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  (3) สถานที่ที่ปิดเฉพาะส่วน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยให้พิจารณาสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดตามความจ าเป็น ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
โอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ความจ าเป็นของประชาชนในการจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคและการเดินทาง
โดยเฉพาะในระยะแรกซึง่ต้องมีการเตรียมตัวหรือปรับตัว หรือในกรณีที่ยังมิได้มีค าสั่งให้ปิดสถานที่ใด 

3.1.1.3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบก เรือและอากาศ  โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนดหรืออนุญาตตามความจ าเป็น หรือเป็นผู้ขนส่งสินค้า
ตามความจ าเป็น หรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะที่ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ หรือเป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการให้ท างานในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

                                                           
6 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)  



37บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ไว้ก่อนหน้าข้อก าหนดนี้ใช้บังคับหรือที่จะมีการประกาศต่อไปเว้น
กรณีได้รับการผ่อนผัน 
  3.1.1.2 การปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการติดต่อโรค  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 (1) 
ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558   โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจออกค าสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ได้แก่  (1) สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน 
สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร   (2) ผับ  สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ 
สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ  สถานประกอบการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ 
สปา สถานที่ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ
2559  ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  (3) สถานที่ที่ปิดเฉพาะส่วน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยให้พิจารณาสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดตามความจ าเป็น ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
โอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ความจ าเป็นของประชาชนในการจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคและการเดินทาง
โดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งต้องมีการเตรียมตัวหรือปรับตัว หรือในกรณีที่ยังมิได้มีค าสั่งให้ปิดสถานที่ใด 

3.1.1.3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบก เรือและอากาศ  โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินก าหนดหรืออนุญาตตามความจ าเป็น หรือเป็นผู้ขนส่งสินค้า
ตามความจ าเป็น หรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะที่ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิจ หรือเป็นบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตท างานหรือได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการให้ท างานในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

                                                           
6 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)  
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3.1.1.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร โดยก าหนดให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่า
หรืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ใน
ราชอาณาจักร บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรได้รับการอ านวยความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามท่ีทางราชการก าหนด 
 3.1.2 มาตรการจ ากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบางประการ 

3.1.2.1 การห้ามกักตุนสินค้า ประเภทยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่ม หรือสินค้าอ่ืนที่
จ าเป็นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือไม่ก็ตาม ส าหรับกรณีเป็นสินค้าควบคุม การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
ปริมาณการผลิต การควบคุมราคา จ าหน่ายและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและไม่เกิดภาวะขาดแคลนหรือ
เดือดร้อนเกินสมควร 

3.1.2.2 การห้ามชุมนุม โดยห้ามชุมนุมท ากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ในสถานที่
แออัดหรือกระท าการอันเป็นการยุยุงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด 

3.1.2.3 การห้ามเสนอข่าว หรือท าให้แพร่หลายทางสื่อซึ่งมีข้อความหรือข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอันไม่เป็นความจริงและอาจท าให้ประชาชนเกิดความ
หวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยให้เจ้าหน้าที่เตือน
หรือระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวหรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548    
โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงข่าว          
ณ ท าเนียบรัฐบาลเพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจ าและต่อเนื่องและในกรณี
จ าเป็นจะขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ได้ด้วย 

3.1.2.4 การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก าหนด  รัฐบาลได้ก าหนดห้ามบุคคลใด
ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความ
จ าเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิต
การเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ 
การขนส่งสินค้าเพ่ือการน าเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพ่ือกักกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรท างานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยัง       
ท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจ าเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมี
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มาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนด (ฉบับที่1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ 
หรือค าสั่งของทางราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การ
ปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ7   
 3.1.3 มาตรการด าเนินการต่อกลุ่มเสี่ยง  

3.1.3.1 หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่บริหารราชการฉุกเฉิน รัฐบาลจึงได้มอบอ านาจให้
อ านาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ากับบริหารราชการ
ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก
การบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนตามอ านาจหน้าที่โดยพิจารณาใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ให้เสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

3.1.3.2 การรักษาเยียวยาผู้เจ็บป่วย  ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่และอ านาจในการป้องกันและดูแล รักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการตรวจโรคให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือแนะน า รวมถึงให้
เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือ
เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อาจเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือ
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่นเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว 

3.1.3.3 การกักกันผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเพ่ือสังเกตอาการตามค าสั่งหรือค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้ามเขตมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้า
ตรวจสอบเฝ้าระวังหรือความเข้มงวดจริงจังในการกักกันตนเองและให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้  
และอาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้และให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องได้  ในกรณีนี้อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้  

3.1.3.4 การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเภท กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด-19 ได้แก่ 
(1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  (2) กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้  (3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า     
5 ปีลงมา  เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องพบแพทย์ หรือการรักษาพยาบาล  หรือเป็นกลุ่มคน
ที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์  การปฏิบัติงานหรือท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้บริการเงินด่วน การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์  
                                                           
7 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)  



39บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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มาตรการป้องกันโรคตามข้อก าหนด (ฉบับที่1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ 
หรือค าสั่งของทางราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การ
ปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ7   
 3.1.3 มาตรการด าเนินการต่อกลุ่มเสี่ยง  

3.1.3.1 หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่บริหารราชการฉุกเฉิน รัฐบาลจึงได้มอบอ านาจให้
อ านาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ก ากับบริหารราชการ
ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก
การบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนตามอ านาจหน้าที่โดยพิจารณาใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ให้เสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

3.1.3.2 การรักษาเยียวยาผู้เจ็บป่วย  ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่และอ านาจในการป้องกันและดูแล รักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการตรวจโรคให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือแนะน า รวมถึงให้
เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรือ
เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่อาจเพ่ิมจ านวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือ
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่นเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว 

3.1.3.3 การกักกันผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเพ่ือสังเกตอาการตามค าสั่งหรือค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้ามเขตมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้า
ตรวจสอบเฝ้าระวังหรือความเข้มงวดจริงจังในการกักกันตนเองและให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้  
และอาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้และให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องได้  ในกรณีนี้อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้  

3.1.3.4 การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเภท กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด-19 ได้แก่ 
(1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป  (2) กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้  (3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า     
5 ปีลงมา  เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องพบแพทย์ หรือการรักษาพยาบาล  หรือเป็นกลุ่มคน
ที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์  การปฏิบัติงานหรือท าธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้บริการเงินด่วน การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์  
                                                           
7 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)  
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การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพ่ือการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การ
ติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจ าเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศหรือค าสั่งต่างๆ ของทางราชการหรือมีเหตุจ าเป็น  
 3.1.4 มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย 

มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่โดยเฉพาะต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยรัฐบาล
ได้ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ  

3.1.4.1 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดเวรยามหรือตั้ งจุด
ตรวจตามถนน เส้นทาง สถานีขนส่งหรือโดยสารเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม และการ
รวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระท าอันเป็นการฉวยโอกาส
ซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพ่ือแพร่เชื้อโรค และหากพบเห็นการกระท า
ดังกล่าวให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทันที 

3.1.4.2 ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัด
ระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ติดต่อโรค   

โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่      
กอ.รมน. หรืออาสาสมัครเพ่ือปฏิบัติการร่วมกันก็ได้  และหากพบเห็นการกระท าผิดให้ด าเนินคดีตาม
กฎหมายทันที 
 3.1.5 มาตรการทางสังคม  

3.1.5.1 แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม 
ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ กล่าวคือ การท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมและให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน การสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค การยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่ง
เมตรเพ่ือป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย และการควบคุมจ านวน      
ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน  โดยเจ้าหน้าที่อาจเพ่ิมมาตรการพิเศษ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจ าเป็น  
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  3.1.5.2 แนวทางปฏิบัติส าหรับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการหรือบริการ เช่น 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา  ร้านอาหารที่มิใช่สถานบันเทิง  ร้าน
สะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่จ าหน่าย
แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติเพ่ือความสะดวกและ
ความเป็นอยู่ปกติของประชาชน มิให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อนยากล าบากเกินควร  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐก าหนด  สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐยังคงเปิดด าเนินการในวันและเวลาราชการตามปกติเว้นแต่ที่มีประกาศให้ปิดหรืองดด าเนินการไป
ก่อนแล้ว  เช่น สถาบันการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสีย
ประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีก าหนดเวลาให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการก าหนดให้
ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้นขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายในกรอบของ
กฎหมาย  โดยให้ภาคธุรกิจ ร้านค้าที่เปิดบริการและสถานที่ราชการที่เปิดท าการวางมาตรการคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด   
  3.1.5.3 การท างานที่บ้าน (work from home) โดยรัฐบาลได้ร้องขอความร่วมมือให้
ส่วนราชการและบริษัทธุรกิจเอกชนปรับเปลี่ยนเวลาการท างานของบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทในการเดินทางมาท างานร่วมกันในส านักงาน ส่วนรูปแบบให้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละส านักงาน เช่น การสลับวันของพนักงานในการเดินทางมาท างาน 
การพิจารณาจัดการปฏิบัติงานโดยเหลื่อมเวลาในแต่ละวันท าการ เป็นต้น โดยการปฏิบัติในแต่ละกรณี
ต้องไม่เสียหายต่อทางราชการและการบริการประชาชน 
  3.1.5.4 การหยุดการเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และให้แต่ละโรงเรียนติดตามประกาศค าสั่งอย่างใกล้ชิด 
 3.1.6 มาตรการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
               รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มใน 2 กิจกรรมหลัก กล่าวคือ  

3.1.6.1 การรณรงค์ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดย
ไม่จ าเป็นและควรพักหรือท างานอยู่ ณ ที่พ านักของตน โดยหากมีความจ าเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่
ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตัว
มารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว  
  3.1.6.2 การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส 
พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม
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  3.1.5.2 แนวทางปฏิบัติส าหรับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการหรือบริการ เช่น 
โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา  ร้านอาหารที่มิใช่สถานบันเทิง  ร้าน
สะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่จ าหน่าย
แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติเพ่ือความสะดวกและ
ความเป็นอยู่ปกติของประชาชน มิให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อนยากล าบากเกินควร  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐก าหนด  สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐยังคงเปิดด าเนินการในวันและเวลาราชการตามปกติเว้นแต่ที่มีประกาศให้ปิดหรืองดด าเนินการไป
ก่อนแล้ว  เช่น สถาบันการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสีย
ประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีก าหนดเวลาให้ปฏิบัติ  แต่ควรอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการก าหนดให้
ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้นขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายในกรอบของ
กฎหมาย  โดยให้ภาคธุรกิจ ร้านค้าที่เปิดบริการและสถานที่ราชการที่เปิดท าการวางมาตรการคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการก าหนด   
  3.1.5.3 การท างานที่บ้าน (work from home) โดยรัฐบาลได้ร้องขอความร่วมมือให้
ส่วนราชการและบริษัทธุรกิจเอกชนปรับเปลี่ยนเวลาการท างานของบุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือลดความ
เสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทในการเดินทางมาท างานร่วมกันในส านักงาน ส่วนรูปแบบให้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละส านักงาน เช่น การสลับวันของพนักงานในการเดินทางมาท างาน 
การพิจารณาจัดการปฏิบัติงานโดยเหลื่อมเวลาในแต่ละวันท าการ เป็นต้น โดยการปฏิบัติในแต่ละกรณี
ต้องไม่เสียหายต่อทางราชการและการบริการประชาชน 
  3.1.5.4 การหยุดการเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และให้แต่ละโรงเรียนติดตามประกาศค าสั่งอย่างใกล้ชิด 
 3.1.6 มาตรการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 
               รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มใน 2 กิจกรรมหลัก กล่าวคือ  

3.1.6.1 การรณรงค์ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดโดย
ไม่จ าเป็นและควรพักหรือท างานอยู่ ณ ที่พ านักของตน โดยหากมีความจ าเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่
ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตัว
มารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว  
  3.1.6.2 การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส 
พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม
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หรืองานพิธีท่ีทางราชการจัดขึ้นสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ก าหนดไว้  
  เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการทั้ง 6 ด้าน ที่ออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่
ได้กล่าวไปข้างต้น มีบทก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ โทษตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  ความผิดตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือความผิดมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542   ท าให้การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการที่ก าหนดดังกล่าวของ           
เจ้าพนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพสูงสุดจนท าให้
รัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง 
 
3.2 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับทอ้งถิ่น 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ของประชาชนทั้งจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อ
และจุดปลายทางของการรับเชื้อทั้งที่ได้รับมาจากภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากคนเป็นพาหะ
ของการแพร่กระจายเชื้อ  บุคคลเหล่านี้ต้องเดินทางกลับไปยังภูมิล าเนาและพ านักอาศัยในท้องถิ่นของ
ตนเองจึงมีโอกาสสูงมากที่จะสัมผัสกับบุคคลในครอบครัว พบปะพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน หรือท ากิจกรรม
อ่ืนใดที่ตนเองอาจไม่ทราบว่าได้รับเชื้อมาแล้วอันจะน าไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อได้อย่าง
รวดเร็ว การระบุผู้ติดเชื้อ และการแสดงตนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อ การป้องกันโรคติดเชื้อใน
ระดับท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินมาตรการของรัฐบาล  จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นของไทยได้จัดให้มีมาตรการทั้งก่อนเริ่มและหลังจากจัดตั้ง ศบค.  โดยสามารถแบ่งมาตรการใน
ระดับท้องถิ่นออกเป็น 6 มาตรการ ประกอบด้วย  

3.2.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน8 
3.2.1.1 การคัดกรองผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง โดยให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความ

ร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน / 
ชุมชนหรือไม่ กล่าวคือ 

                                                           
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.3/ ว. 1733 ลง 22 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
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กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร  ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือน
บ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย 
สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ใน
สถานที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19  ไปปรากฏตัว 

3.2.1.2 การปฏิบัติในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้ที่เข้าข่ายในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยัง
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือติดตาม และเฝ้าระวัง และ
ให้ส่งข้อมูลให้อ าเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน 

3.2.2 มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน9 
3.2.2.1 การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ให้ก านัน / ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะ              

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าบ้าน หรือผู้ดูแลบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรา 31(1) แห่ง 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า กรณีมีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้าน
ให้รีบแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อโดยทันที และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

3.2.2.2 การด าเนินการต่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
(1) กรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดมี
อาการป่วย  ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพ่ือเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัย
ว่าจะติดโรคโควิด-19 หรือไม่  หากเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อให้ด าเนินการตามมาตรการที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 

(2) กรณีบุคคลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ใน
สถานที่ที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19  ไปปรากฏตัว ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า

                                                           
9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.3/ ว. 1733 ลง 22 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 



43บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

43 
 

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร  ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือน
บ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย 
สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก  ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ใน
สถานที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19  ไปปรากฏตัว 

3.2.1.2 การปฏิบัติในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้ที่เข้าข่ายในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจัดท าบัญชีรายชื่อเพ่ือเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยัง
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือติดตาม และเฝ้าระวัง และ
ให้ส่งข้อมูลให้อ าเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน 

3.2.2 มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน9 
3.2.2.1 การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ให้ก านัน / ผู้ ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะ              

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าบ้าน หรือผู้ดูแลบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรา 31(1) แห่ง 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า กรณีมีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้าน
ให้รีบแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อโดยทันที และให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

3.2.2.2 การด าเนินการต่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
(1) กรณีบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดมี
อาการป่วย  ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพ่ือเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัย
ว่าจะติดโรคโควิด-19 หรือไม่  หากเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อให้ด าเนินการตามมาตรการที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด 

(2) กรณีบุคคลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ใน
สถานที่ที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19  ไปปรากฏตัว ให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า

                                                           
9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.3/ ว. 1733 ลง 22 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพ่ือด าเนินมาตรการ
คัดกรอง แยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด   

(3) กรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดโรคโควิด-19 ให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามแนวทางในข้อ (2) และให้แจ้ง
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าไปด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ที่ผู้ติดเชื้อไปท า
กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว 

3.2.2.3 การป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน /ชุมชน ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ได้ง่าย ให้หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจาก
กรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด และบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดโรคโควิด-19  
หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ไปปรากฏตัวที่อยู่ในช่วงสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้ง
งดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการเดินทางไปในที่ชุมชน 

3.2.2.4 ในกรณีที่หมูบ่้าน/ ชุมชนใดปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา 35 แห่ง 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.2558 ในการปิดกั้นการเข้า-ออกหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นไว้เป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือด าเนินการอ่ืนใด ให้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง  

3.2.3  มาตรการเฝ้าระวังในโรงเรียน10    
3.2.3.1 การรณรงค์ให้ประชาชนมีการระวังป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย 
3.2.3.2 การส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครูตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคโควิด-19 และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน
การระบาดของโรค 

3.2.3.3 การพิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น านักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่าง
ปิดภาคเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการไม่น า
นักเรียนเดินทาไปยังหรือแวะผ่าน(transit) เพ่ือร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ 

                                                           
10 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลง 3 มีนาคม 2563 เร่ือง การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ ว 788 ลง 11 
มีนาคม 2563 เร่ือง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19  โดยหากมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแจ้งให้สาธารณสุขในพ้ืนที่ติดตามและเฝ้าระวัง และเม่ือกลับถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการตรวจคัด
กรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและ
เฝ้าระวัง และให้เฝ้าสังเกตอาการท่ีบ้านหรือที่พักอาศัยอย่างน้อย 14 วัน  

3.2.3.4 การท าความสะอาดอาคารเรียนและพ้ืนที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาค
เรียนเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

3.2.4 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส าหรับกิจการบางประเภท 
3.2.4.1 จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดย

หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะน าหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที 
3.2.4.2 ก าหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจนและก าหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้า

และผู้ซื้อตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ 1-2 เมตร   
3.2.4.3 ก าหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด  
3.2.4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ าส าหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท า

ความสะอาดมือเพ่ือให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด 
3.2.4.5 จัดให้มีการท าความสะอาดตลาด แผงจ าหน่ายอาหารสดหรือแผงช าแหละ

เนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ ใช้น้ าสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาหนัง และ
กวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ าเสีย เพ่ือชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ท าความสะอาด และท าความ
สะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล (big cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3.2.4.6 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง 
เช่น ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตู
หรือลูกบิดประตู   

3.2.4.7 ก าชับให้ผู้ปฏิบัติที่ดูแลท าความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันท ี

3.2.5 มาตรการเคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19    
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกไป

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สอนท าหน้ากากผ้าและเจล
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หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19  โดยหากมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแจ้งให้สาธารณสุขในพ้ืนที่ติดตามและเฝ้าระวัง และเม่ือกลับถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการตรวจคัด
กรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและ
เฝ้าระวัง และให้เฝ้าสังเกตอาการท่ีบ้านหรือที่พักอาศัยอย่างน้อย 14 วัน  

3.2.3.4 การท าความสะอาดอาคารเรียนและพ้ืนที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาค
เรียนเพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

3.2.4 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส าหรับกิจการบางประเภท 
3.2.4.1 จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดย

หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะน าหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที 
3.2.4.2 ก าหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจนและก าหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้า

และผู้ซื้อตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ 1-2 เมตร   
3.2.4.3 ก าหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด  
3.2.4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ าส าหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท า

ความสะอาดมือเพ่ือให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด 
3.2.4.5 จัดให้มีการท าความสะอาดตลาด แผงจ าหน่ายอาหารสดหรือแผงช าแหละ

เนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชื้อ ใช้น้ าสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาหนัง และ
กวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ าเสีย เพ่ือชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ท าความสะอาด และท าความ
สะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล (big cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3.2.4.6 จัดให้มีการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง 
เช่น ที่จับสายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตู
หรือลูกบิดประตู   

3.2.4.7 ก าชับให้ผู้ปฏิบัติที่ดูแลท าความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันท ี

3.2.5 มาตรการเคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19    
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกไป

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สอนท าหน้ากากผ้าและเจล
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แอลกอฮอล์ส าหรับไว้ในใช้ในครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในลักษณะของภาคีเครือข่าย มีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในกลุ่มเพ่ือสื่อสารข้อมูลความคืบ
หน้าต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และรายงานข้อมูลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทราบ จน
กลายเป็นสโลแกนประจ าชุมชนที่ว่า “กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ ถือสันโดษ ไม่โทษใคร รีบไปรีบกลับ 
รับผิดชอบต่อสังคม”  เกิดนวัตกรรมทางความคิดและระบบการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร 
ต ารวจภูธร ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ  ซ่ึงพบว่าการใช้มาตรการดังกล่าวได้กลายเป็นแรงกระตุ้น
ให้กับคนในชุมชนโดยต่างท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยแนะน าเตือนกันและกันนับเป็นความยั่งยืนในการ
แก้ไขปัญหาที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (“หนุน อสม.1 ล้านคนทั่วประเทศ,” 2563)   

  ตัวอย่างที่สนใจ ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลบุญเรือง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ประกอบด้วยชุมชนจ านวน 10 หมู่บ้าน มีประชากรราว 6,300 คน ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรค
โควิด -19 พบว่า ชาวบ้านที่ไปท างานต่างจังหวัดเริ่มทยอยกันเดินทางกลับภูมิล าเนา ทางโรงพยาบาลจึง
แก้ปัญหาด้วยการให้อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ 124 คน กระจายกันรณรงค์สื่อสารคนใน
ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยขอความร่วมมือผู้ที่เพ่ิงเดินทางกลับให้พักผ่อนอยู่บ้านตามอัธยาศัยแทนการ
ใช้ค าว่า “กักตัว” พร้อมชี้แจงวิธีการดูแลตัวเองตามหลักสาธารณสุข  หลังจากนั้น อสม.จะเข้าไปเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทุกวันเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางเข้าออกของคนในชุมชนและข้อมูลสุขภาพที่ได้
จากการตรวจวัดไข้เพ่ือน าส่งรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ภายในต าบลไม่มีการจัด
งานมหรสพทุกประเภทยกเว้นงานศพ  แต่มีมาตรการจ ากัดคนมาร่วมงานอย่างเคร่งครัด มีการวัดไข้ 
แจกอาหารจากเดียวแทนการทานข้าวร่วมกัน  นอกจากนี้ มีการรวมกลุ่มกันท าหน้ากากผ้ามัสลินโดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสวัสดิการหมู่บ้าน จากกองทุนต่างๆ รวมถึงการรับบริจาคตลอดจน
แบ่งปันเงินบางส่วนมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลน และในส่วนของตลาดสดได้ท า
การฉีดล้างท าความสะอาด จัดระยะห่างคนซื้อคนขายตามหลักสาธารณสุข พร้อมก าชับให้ทุกคนสวมใส่
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาภายในตลาด11   

3.2.6 มาตรการบังคับใช้ธรรมนูญชุมชนส าหรับสถานการณ์โควิด-19  
        ในสถานการณ์โควิด-19  ท้องถิ่นบางแห่งได้มีการท าความตกลงกับชาวบ้านที่พักอาศัย

ในชุมชนเป็นการเฉพาะในรูปแบบของ “ธรรมนูญชุมชน”12 ซึ่งเป็นกติกาที่ใช้เฉพาะภายในชุมชนเพ่ือ

                                                           
11 ดูรายละเอียดได้ใน หนุน อสม.1 ล้านคนทั่วประเทศเคาะประตูบ้านต้านโควดิ -19. (27 เมษายน 2563).  Hfocus เจาะลึกระบบ
สุขภาพ. สืบค้น 2 กันยายน 2563 จาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/19145 
12 ธรรมนูญชุมชน (community constitution) เป็นค าผสมที่เกิดจากค าสองค า คือ “ธรรมนูญ” กับ “ชุมชน” มารวมกัน  ค าว่า 
“ธรรมนูญ” หมายถึง กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร” ส่วนค าว่า “ชุมชน” หมายถึง ผู้คนที่อาศัยรวมกลุ่มกันในพ้ืนที่หนึ่งโดยมีการ
สร้างระบบความสัมพันธ์แบบพ่ึงอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความรู้สึกร่วมกันเก่ียวกับผลประโยชน์และจุดหมายบางประการ หรืออาจมี
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ท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ดังนั้นธรรมนูญชุมชนจึงมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน  ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเป็นชนบท   
กึ่งเมืองมี 10 ชุมชนหมู่บ้าน เป็นพื้นที่การเกษตร มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่าย ผู้น ากลุ่มก็ได้ขยาย
เพ่ิมจ านวนสมาชิก ท้องถิ่นก็สนับสนุนเครื่องมือ ทางเกษตรก็มาให้ความรู้เพ่ิมเติม มีกลุ่มผ้าไหมที่
พัฒนาลายดอกจานเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และที่ส าคัญคือทุกหมู่บ้านผ่านการอบรมจากพัฒนาชุมชน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าของชุมชนโคกจานสามารถบูรณาการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ประชุมหลายภาคส่วนได้แต่งตั้งทีมคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยชุดแรกท าหน้าที่คัดกรองและ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับลักษณะและความรุนแรงของโรคโควิด-19  เมื่อประชาชน
เกิดความตระหนักก็จะแนะน าวิธีป้องกันตนเอง  ส่วนชุดที่สองเป็นชุดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้าน จะท าหน้าที่รายงานหากกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่ทั้งคนที่มีจากต่างจังหวัด
หรือจากต่างประเทศโดยจะใช้วิธีรายงานเข้ากลุ่มไลน์โรคติดต่อของต าบลเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามมาตรการของรัฐ    

หลักการพ้ืนฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จในพ้ืนที่ต าบลโคกจาน จังหวัดศรีสะเกษ คือ 
ความเห็นพ้องของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในชุมชน อาทิ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต ารวจ 
หน่วยกู้ชีพ พระสงฆ์ ฯลฯ มาพูดคุยกัน จากนั้นน าไปสู่การแก้ปัญหาที่พบเห็น เช่น ปัญหาความเข้าใจ
ของประชาชนต่อแนวทางปฏิบัติในช่วงแรก เป็นต้น ส าหรับเนื้อหาของธรรมนูญหรือข้อตกลงแบ่งเป็น
หมวดการปฏิบัติตนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน การจัดการพ้ืนที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
คณะกรรมการหลายฝ่ายที่ได้มาประชุมร่วมกันใช้ร่างตั้งต้นนี้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็น
ข้อตกลงของชุมชนเอง  ซึ่งมาตรการในการปฏิบัติตัวและการดูแลครอบครัวสอดคล้องกับประกาศของ 
ศบค. หากไม่ท าตามธรรมนูญที่ตกลงร่วมกัน ผู้น าชุมชนจะว่ากล่าวตักเตือน ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้ง
ที่สาม หากยังไม่ดีขึ้นก็รายงานกรรมการชุดใหญ่ จึงเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนจะมีบทบาทส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดธรรมนูญชุมชนเพ่ือเป็นกติกาใช้ร่วมกันส าหรับคนในชุมชนโดยหากทุกคนปฏิบัติตาม
กติกาดังกล่าวก็จะท าให้เกิดความปลอดภัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคได้  (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, กลุ่มงานสื่อสารสังคม, 2563) 

 
 
                                                           
ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน  จึงอาจพอสรุปได้ว่า ธรรมนูญชุมชนเป็นกฎหรือระเบียบที่จัดองค์กรของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็น
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ท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ดังนั้นธรรมนูญชุมชนจึงมีความ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน  ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเป็นชนบท   
กึ่งเมืองมี 10 ชุมชนหมู่บ้าน เป็นพื้นที่การเกษตร มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ าหน่าย ผู้น ากลุ่มก็ได้ขยาย
เพ่ิมจ านวนสมาชิก ท้องถิ่นก็สนับสนุนเครื่องมือ ทางเกษตรก็มาให้ความรู้เพ่ิมเติม มีกลุ่มผ้าไหมที่
พัฒนาลายดอกจานเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และที่ส าคัญคือทุกหมู่บ้านผ่านการอบรมจากพัฒนาชุมชน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าของชุมชนโคกจานสามารถบูรณาการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ประชุมหลายภาคส่วนได้แต่งตั้งทีมคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยชุดแรกท าหน้าที่คัดกรองและ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับลักษณะและความรุนแรงของโรคโควิด-19  เมื่อประชาชน
เกิดความตระหนักก็จะแนะน าวิธีป้องกันตนเอง  ส่วนชุดที่สองเป็นชุดอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้าน จะท าหน้าที่รายงานหากกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่ทั้งคนที่มีจากต่างจังหวัด
หรือจากต่างประเทศโดยจะใช้วิธีรายงานเข้ากลุ่มไลน์โรคติดต่อของต าบลเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามมาตรการของรัฐ    

หลักการพ้ืนฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จในพ้ืนที่ต าบลโคกจาน จังหวัดศรีสะเกษ คือ 
ความเห็นพ้องของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในชุมชน อาทิ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต ารวจ 
หน่วยกู้ชีพ พระสงฆ์ ฯลฯ มาพูดคุยกัน จากนั้นน าไปสู่การแก้ปัญหาที่พบเห็น เช่น ปัญหาความเข้าใจ
ของประชาชนต่อแนวทางปฏิบัติในช่วงแรก เป็นต้น ส าหรับเนื้อหาของธรรมนูญหรือข้อตกลงแบ่งเป็น
หมวดการปฏิบัติตนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน การจัดการพ้ืนที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
คณะกรรมการหลายฝ่ายที่ได้มาประชุมร่วมกันใช้ร่างตั้งต้นนี้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็น
ข้อตกลงของชุมชนเอง  ซึ่งมาตรการในการปฏิบัติตัวและการดูแลครอบครัวสอดคล้องกับประกาศของ 
ศบค. หากไม่ท าตามธรรมนูญที่ตกลงร่วมกัน ผู้น าชุมชนจะว่ากล่าวตักเตือน ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้ง
ที่สาม หากยังไม่ดีขึ้นก็รายงานกรรมการชุดใหญ่ จึงเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนจะมีบทบาทส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดธรรมนูญชุมชนเพ่ือเป็นกติกาใช้ร่วมกันส าหรับคนในชุมชนโดยหากทุกคนปฏิบัติตาม
กติกาดังกล่าวก็จะท าให้เกิดความปลอดภัยและหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคได้  (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, กลุ่มงานสื่อสารสังคม, 2563) 

 
 
                                                           
ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน  จึงอาจพอสรุปได้ว่า ธรรมนูญชุมชนเป็นกฎหรือระเบียบที่จัดองค์กรของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็น
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3.3 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับหน่วยงำนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจใน
การป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยตรงตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา   
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องงานในหน้าที่ต ารวจน  การท าหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานต ารวจจึงเป็นได้เพียงผู้สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายหลักเพ่ือท าให้การ
ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ใช้อ านาจแทน
รัฐมนตรีจึงออกค าสั่งที่ 4/2563 ลง 25 มีนาคม 2563 ข้อ 5 เพ่ือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และ 
พลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตท้องที่ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
เพ่ือให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจและ
หน้าที่ตามกฎหมายที่โอนมาเป็นหน้าที่และอ านาจของนายกรัฐมนตรีเว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะสั่งเป็น
อย่างอ่ืนโดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนด  การก าหนดอ านาจหน้าที่เป็นการเฉพาะไว้
เช่นนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารและพลเรือนที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยชอบ
ธรรม  ตามกฎหมายที่ในภาวะปกติไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้อ 6 ของค าสั่งดังกล่าวได้
ก าหนดให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่การใช้อ านาจสอบสวนต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เป็นข้าราชการต ารวจซึ่งมียศร้อยต ารวจตรีขึ้นไป ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และ         
เรืออากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
  แม้ว่า โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ จะไม่มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติโดยตรง โดยให้การปฏิบัติงานของต ารวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ช่วงแรกเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยมีภารกิจในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ รวมทั้งการประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่
เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นด าเนินการป้องกันตนเองเป็นล าดับแรก และเข้าระงับเหตุการณ์ก่อความไม่
สงบหรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  แต่เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะการควบคุมมิให้มีการฝ่าฝืนข้อก าหนดที่ห้ามมิให้
บุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบต่อการใช้อ านาจหน้าที่  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคงที่มี
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ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าได้มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจ าเป็นอ่ืนตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) และ
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ข้อ 4(2) แต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจสัญญาบัตรผู้มียศร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 การด าเนินมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยจนมี
การแพร่ระบาดอย่างเต็มรูปแบบจนรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด -19 เป็นไปตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรค
โควิด-19 (COVID-19) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และค าสั่งของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ      
ผู้ได้รับมอบอ านาจ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก (สยามรัฐออนไลน์, 2563) กล่าวคือ   
 3.3.1 มาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสายตรวจร่วม   

ศบค. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนใน
รูปแบบของชุดปฏิบัติการร่วมในลักษณะชุดเคลื่อนที่เร็วหรือชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามค าสั่ง
และประกาศที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการใน 4 แนวทาง คือ  
  3.3.1.1 การสุ่มตรวจสอบการกักกันสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักตัว (home 
quarantine) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ       
พ.ศ.2558 มีหน้าที่ช่วยเหลือการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสอบผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้าน  

3.3.1.2 การเข้าตรวจสถานที่ ร้านค้า สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมายในบางมาตรการหรือร้านสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(7), (8) ที่ต้องท าให้ถูกสุขลักษณะ โดยต ารวจสามารถใช้อ านาจเข้าไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่สาธารณสุขร้องขอ ว่าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และตามค าสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อ หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ 

3.3.1.3 การเข้าไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุมรวมตัวกันที่อาจก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคทั้งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่ก าหนด 
(curfew) เช่น โรงแรม หอพัก ฯลฯ  



49บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าได้มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดแนวทางอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเหตุจ าเป็นอ่ืนตามข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) และ
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ข้อ 4(2) แต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจสัญญาบัตรผู้มียศร้อย
ต ารวจตรีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 การด าเนินมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยจนมี
การแพร่ระบาดอย่างเต็มรูปแบบจนรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด -19 เป็นไปตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรค
โควิด-19 (COVID-19) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และค าสั่งของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ      
ผู้ได้รับมอบอ านาจ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก (สยามรัฐออนไลน์, 2563) กล่าวคือ   
 3.3.1 มาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสายตรวจร่วม   

ศบค. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนใน
รูปแบบของชุดปฏิบัติการร่วมในลักษณะชุดเคลื่อนที่เร็วหรือชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามค าสั่ง
และประกาศที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการใน 4 แนวทาง คือ  
  3.3.1.1 การสุ่มตรวจสอบการกักกันสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักตัว (home 
quarantine) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ       
พ.ศ.2558 มีหน้าที่ช่วยเหลือการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสอบผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้าน  

3.3.1.2 การเข้าตรวจสถานที่ ร้านค้า สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมายในบางมาตรการหรือร้านสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(7), (8) ที่ต้องท าให้ถูกสุขลักษณะ โดยต ารวจสามารถใช้อ านาจเข้าไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่สาธารณสุขร้องขอ ว่าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และตามค าสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อ หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ 

3.3.1.3 การเข้าไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุมรวมตัวกันที่อาจก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคทั้งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่ก าหนด 
(curfew) เช่น โรงแรม หอพัก ฯลฯ  
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3.3.1.4 การร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจเคอร์ฟิว ในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.
ของวันรุ่งขึ้น มุ่งเน้นการจ ากัดการเคล่ือนที่ของประชาชน และการใช้ดุลยพินิจที่เป็นธรรมในการตรวจ
คัดกรอง 

3.3.2 มาตรการด้านการผ่านเข้าออกราชอาณาจักร  
        ศบค. มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตามแนวพรมแดนของไทยและการผ่าน

เข้าออกประเทศไทย ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และ
ต ารวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมความเข้มข้นของมาตรการ
ตรวจสอบผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติ เพ่ือลดจ านวนผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการ
คัดกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว รวมถึงการให้การสนับสนุนมาตรการกักตัวในระดับรัฐ 
(state quarantine) และการกักตัวในระดับท้องถิ่น(local quarantine) ของรัฐบาลในทุกจังหวัด 

3.3.3 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
        ศบค. มอบหมายให้หน่วยต ารวจทุกหน่วยเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง การ
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด การทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย บ่อนการพนันและยา
เสพติด รวมไปถึงอาชญากรรมที่เป็นการซ้ าเติมประชาชนที่ก าลังเดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการจ าหน่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์เกินราคา การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม (Fake 
News) การฝ่าฝืนประกาศข้อก าหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ หรือการฝ่าฝืนข้อก าหนด
ห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่ก าหนด (curfew) เป็นต้น   

3.3.4 มาตรการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
        ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้ก าชับให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการในทุกสายงาน (สายตรวจ 

ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร) ออกตรวจตราในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ สร้างการรับรู้เรื่องสุขอนามัยตามที่
รัฐบาลได้วางแนวทางไว้โดยใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน
โรคโควิด-19 และไม่ฝ่าฝืนประกาศค าสั่งของทางราชการ  ให้ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เว้นระยะห่างทางสังคมให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง แนะน าให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและสวมใส่
หน้ากากอนามัยและแนะน าให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบว่า ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวหากไม่
จ าเป็นต้องไม่ออกเคหสถาน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยต้องท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีทัศนคติ
ในเชิงบวกเก่ียวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการให้การสนับสนุนภารกิจการป้องกันโรคว่าเป็นการ
กระท าเพ่ือสังคมเพ่ือประชาชนเพ่ือประเทศชาติซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน  หากมีการปฏิบัติที่มีความ
เข้าใจไม่ตรงกันให้ผู้บังคับบัญชาประสานหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง เช่น     
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ให้ผู้บังคับการต ารวจจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจประสาน
นายอ าเภอ เป็นต้น เพ่ือพูดคุยและท าความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน13  

 จะเห็นว่า แม้มาตรการค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ได้ก าหนดมอบหมายภารกิจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยตรงแต่นโยบายและมาตรการในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นได้
ก าหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามแนวคิดต ารวจชุมชนหลายประการ เช่น มาตรการด้าน
ประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านการบริการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ เช่น ให้ทุกหน่วยจัดท าโครงการตู้ปันสุข ให้จัดสิ่งของไปมอบ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง  เป็นต้น 
 
3.4 แนวทำงกำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด -19 ในระดับพื้นที่และชุมชนของจังหวัด  

แม้ว่ารัฐบาลจะได้ก าหนดมาตรการทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายออกมาได้ทันท่วงทีแต่หาก
ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรมก็ท าให้การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดนั้นไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ มาตรการบางอย่างอาจคิดได้ในเชิงทฤษฎีแต่อาจมีปัญหาเวลาน าไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่จริงอันเนื่องมาจากสภาพความแตกต่างเชิงพ้ืนที่ ความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจระหว่างหน่วยงาน 
และอ านาจในการตัดสินใจสุดท้าย  อภิชาต โตดิลกเวชช์ (2563) สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิบดีกรม 
การพัฒนาชุมชน ได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในระดับพ้ืนที่และชุมชน
ของจังหวัดไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีบทบาทส าคัญในการน านโยบายและมาตรการ
ของรัฐไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งควรมุ่งเน้นมาตรการ 6 เรื่องหลัก คือ 
1) การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับพ้ืนที่  2) การรณรงค์ป้องกันเชิงรุกสร้างความเข้าใจและการ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 3) การค้นหาผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรคและน าเข้ามาใน
ระบบสาธารณสุขให้เร็วที่สุด  4) มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 5) การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในชุมชน และ 6) การเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า   

3.4.1 การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับพ้ืนที่ 
3.4.1.1 เน้นการด าเนินมาตรการตามข้อก าหนดตาม ม.9 พระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างเข้มงวดโดย 1) การห้ามประชาชนเข้าพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรค
ติดเชื้อ 2) การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค  3) การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพ้ืนที่ 4) การ
ห้ามกักตุนสินค้า เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่มและสิ่งจ าเป็น 5) ห้ามชุมนุม การท ากิจกรรมในสถานที่แออัด 

                                                           
13 สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามการปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คร้ังที่ 1,4, 
7,8, 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตัิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
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ให้ผู้บังคับการต ารวจจังหวัดประสานผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจประสาน
นายอ าเภอ เป็นต้น เพ่ือพูดคุยและท าความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน13  

 จะเห็นว่า แม้มาตรการค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ได้ก าหนดมอบหมายภารกิจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์โดยตรงแต่นโยบายและมาตรการในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นได้
ก าหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามแนวคิดต ารวจชุมชนหลายประการ เช่น มาตรการด้าน
ประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านการบริการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ เช่น ให้ทุกหน่วยจัดท าโครงการตู้ปันสุข ให้จัดสิ่งของไปมอบ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง  เป็นต้น 
 
3.4 แนวทำงกำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด -19 ในระดับพื้นที่และชุมชนของจังหวัด  

แม้ว่ารัฐบาลจะได้ก าหนดมาตรการทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายออกมาได้ทันท่วงทีแต่หาก
ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรมก็ท าให้การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดนั้นไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ มาตรการบางอย่างอาจคิดได้ในเชิงทฤษฎีแต่อาจมีปัญหาเวลาน าไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่จริงอันเนื่องมาจากสภาพความแตกต่างเชิงพ้ืนที่ ความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจระหว่างหน่วยงาน 
และอ านาจในการตัดสินใจสุดท้าย  อภิชาต โตดิลกเวชช์ (2563) สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิบดีกรม 
การพัฒนาชุมชน ได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในระดับพ้ืนที่และชุมชน
ของจังหวัดไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีบทบาทส าคัญในการน านโยบายและมาตรการ
ของรัฐไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งควรมุ่งเน้นมาตรการ 6 เรื่องหลัก คือ 
1) การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับพ้ืนที่  2) การรณรงค์ป้องกันเชิงรุกสร้างความเข้าใจและการ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน 3) การค้นหาผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรคและน าเข้ามาใน
ระบบสาธารณสุขให้เร็วที่สุด  4) มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 5) การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในชุมชน และ 6) การเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า   

3.4.1 การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับพ้ืนที่ 
3.4.1.1 เน้นการด าเนินมาตรการตามข้อก าหนดตาม ม.9 พระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างเข้มงวดโดย 1) การห้ามประชาชนเข้าพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรค
ติดเชื้อ 2) การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค  3) การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพ้ืนที่ 4) การ
ห้ามกักตุนสินค้า เวชภัณฑ์ อาหาร น้ าดื่มและสิ่งจ าเป็น 5) ห้ามชุมนุม การท ากิจกรรมในสถานที่แออัด 

                                                           
13 สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามการปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คร้ังที่ 1,4, 
7,8, 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตัิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 ส านักงานต ารวจ
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6) มาตรการพึงปฏิบัติส าหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อให้อยู่ภายในเคหะสถาน หรือบริเวณ
ที่พ านักตน  7) ดูแลความสงบเรียบร้อย จัดเวรยาม ตั้งจุดตรวจตามถนน สถานท่ีส าคัญ 8) มาตรการ
ป้องกันโรคตามที่สาธารณสุขก าหนดให้ใช้เป็นการทั่วไป 

3.4.1.2 ในสถานการณ์ปกติ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้อ านาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดการในพ้ืนที่อย่างเบ็ดเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ ใช้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขของจังหวัด ดังนั้น ในแง่บริหารจัดการใช้อ านาจของสาธารณสุขเป็นหลัก ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่ต้องบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพราะโรคระบาดไม่ได้มีประเด็นด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การปิดพ้ืนที่ ปิดด่านตามมาอีกมากมาย 
ความรวดเร็ว ความเข้มงวดและประสิทธิภาพการท างานเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น  ดังนั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงต้องก ากับดูแลให้ได้และมีประสิทธิภาพแท้จริงการรวมกันระหว่างเทคนิคด้านสาธารณสุขกับ
การบริหารของพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร ประเมินการเคลื่อนไหวของชุมชน ผู้น านักการเมืองท้องถิ่น        
กลุ่มอิทธิพล ใครมีผลประโยชน์มากน้อยกว่าใคร แล้วจังหวัดจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือ
เยียวยาผลกระทบ  

3.4.1.3 วัฒนธรรมการท างาน การบริหารจัดการในภาวะปกติของจังหวัด ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพมากนัก เป็นการท างานต่างคนต่างท า ยึดแนวทางของกระทรวงที่สังกัด ดังนั้น ใน
สถานการณ์วิกฤตโควิด  การบริหารงานจะให้ดีขึ้นมาทันทีตามภาวะวิกฤตคงเป็นไปไม่ได้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงต้องแยกการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ ท างานร่วมกันให้ได้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน จัดระบบส่ังการแบบมืออาชีพตามสายการบังคับบัญชา ไม่สั่งงานข้ามสายงาน ผู้น ามีหน้าที่ใน
การก ากับติดตามผลการปฏิบัติที่ตนเองสั่งไป คนที่อยู่ในอ านาจไม่ควรแทรกแซงการท างานของคนที่มี
หน้าที่ หากมีความเห็นที่แตกต่างก็สามารถมาคุยกันเพ่ือให้ได้ข้อยุติบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.4.1.4 ควรก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวชี้วัดให้ชัดเจนในผลของการบริหารจัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นใน 3 เดือน ของจังหวัด เพ่ือก ากับงานและ    
รู้สถานการณ์จริง โดยแบ่งประเภทออกเป็น 1) ประเภทดีเยี่ยม ไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อเพ่ิมเติม หรือไม่มี
ผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดเลย 2) ประเภทดีปานกลาง มีผู้ติดเชื้อไม่มากสามารถควบคุมได้ เช่น มีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมเป็น 2 เท่า ในรอบระยะเวลาทุก 10 วัน 3) ประเภทต่ ากว่าเกณฑ์ต้องปรับปรุง มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมเป็น 
สองเท่า ในรอบระยะเวลาทุก 5 วัน 

3.4.2 รณรงค์ป้องกันเชิงรุก สร้างความเข้าใจ และการได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
เน้นการให้ความรู้ในการป้องกันโควิดตามหลักสาธารณสุขโดย 1) สวมหน้ากากอนามัยที่

ป้องกันไวรัสโควิดได้ให้มากที่สุดเมื่อมีการเดินทางหรือออกนอกบ้าน  2) ล้างมือจนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรม  3) กินร้อน ช้อนกลางส าหรับตนเอง 4) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เช่น การออกก าลังกาย 
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นอนให้เพียงพอ กินวิตามินเสริม ถ้าร่างกายแข็งแรงคนป่วยที่รักษาก็น้อยลง  และ 5) ระมัดระวังผู้ที่มี
ความต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจ าตัวอยู่ หรือเด็กเล็ก เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดและป้องกันชีวิตได้  มาตรการดังกล่าวข้างต้นควรต้องท าคู่ขนานไปกับการค้นหา
ผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรค จึงจะได้ผลและเสริมแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.3 การค้นหาผู้ป่วยและสอบสวนโรคเพ่ือน าเข้าสู่ระบบสาธารณสุขให้เร็วที่สุด 
3.4.3.1 จังหวัดต้องตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด เมื่อได้ข้อมูลและแกะรอย ผู้ติดโรค

หรือสัมผัสเชื้อ หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ได้มากที่สุดหรือจนครบ 100 % เพ่ือกักตัวตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรค ตัวอย่างเช่น มีทีมท างาน 3 ทีม 1) ทีมสอบสวนโรค ซักประวัติอย่างละเอียด ก าหนดกรอบ
เวลาเชิงพฤติกรรม รู้ถึงความสัมพันธ์ในระยะใกล้และไกล 2) ทีมท่ีสองมีหน้าที่ติดต่อไปยังกลุ่มเสี่ยงที่ได้
ข้อมูลจากทีมสอบสวนโรค เริ่มจากโทรศัพท์ไปจนถึงตัวบุคคลทุกคน ซักถามเพ่ิมเติมพฤติกรรมหลังจาก
นั้นเป็นอย่างไร มีอาการโรคหรือไม่ เข้าไปใกล้ชิดที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอ่ืนบ้าง ถ้าได้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่ม
เสี่ยง ให้กักตัวในบ้าน 14 วัน และติดตามรายบุคคลจนครบก าหนด  3) ทีมที่สามท าหน้าที่ตรวจสอบ 
กรณีพบผู้ติดเชื้อและไม่สามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมจากการซักประวัติได้ จ าเป็นต้องสอบสวนเพ่ิมเติมอาจ
ใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีความช านาญ สอบสวนแกะรอยย้อนหลังอย่างละเอียด เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยงที่
สัมผัสกับผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด 

3.4.3.2 จังหวัดจัดหาทุ่มเทบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครตรวจเชื้อในเชิงรุก
และกว้างขวางให้มากขึ้นกว่าปกติอย่างน้อย 2-3 เท่า เพราะการตรวจหาผู้ป่วยได้เร็วจะช่วยหยุดการ
ระบาดโรคในชุมชนและยังช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้นโดยอาจก าหนดการตรวจเป็นโซนพ้ืนที่ให้ได้ผู้ติด
เชื้อที่แท้จริง จะได้กักตัวหรือถ้าพบ ผู้สงสัยติดเชื้อจะได้ให้หยุดอยู่ในบ้าน 14 วัน เพ่ือไม่ให้มีการ
กระจายของโรคไวรัส 

3.4.3.3 จังหวัดต้องพยายามจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิดให้มากพอจะไปสุ่มตรวจประชาชน
ที่ไม่มีอาการและเน้นกลุ่มเสี่ยงได้อย่างกว้างขวาง เพราะตามมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกัน 
(ทางกายภาพ) แม้จะประสบความส าเร็จลดจ านวนผู้ติดเชื้อลงได้ แต่การกลับไปใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ
กลับสู่ภาวะปกติจะท าได้ต่อเมื่อมีการตรวจค้นหาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง เพ่ือน าไปสู่การแยกตัวของผู้ติด
เชื้ออย่างเคร่งครัด หากไม่ด าเนินการการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 และ 3 จะตามมา 

3.4.3.4 ใช้มาตรการค้นหาผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรคอย่างเข้มข้นจริงจัง
ล่วงหน้าดีกว่ามาตรการเริ่มจากเบาไปหาหนัก หากโรคแพร่กระจายในพ้ืนที่แล้วการควบคุมจะ
ยากล าบากข้ึนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว 

3.4.4 มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เนื่องจากโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านละอองฝอย โดยเฉพาะเวลาไอหรือจาม การ

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นที่จังหวัดต้องขับเคลื่อนจริงจังเ พ่ือช่วยลด
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เชื้อติดต่อระหว่างกันอีกทั้งประหยัดใช้เงินน้อยที่จะชะลอการแพร่ระบาดกระจายเชื้อไวรัสอย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรการนี้ถูกน าไปใช้ในหลายประเทศและได้ผล เพ่ือให้การระบาดเป็นไปอย่างช้าๆ และ
ระบบสาธารณสุขสามารถรับมือโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความกังวลของโควิด คือ ผู้ป่วยหรือผู้ติด
เชื้อในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นชัดเจน หลายคนยังมีสุขภาพดีอยู่ท าให้ใช้ชีวิตเป็นปกติ พบ
เจอคนหมู่มากแบบไม่ระวังตัว กว่าจะรู้ตัวจึงแพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ไป การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น   ด้วยเหตุนี้ การด าเนินมาตรการของรัฐบาลอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เป็นมาตรการที่
ถูกต้อง อยู่บ้านให้มากข้ึน ท างานอยู่กับบ้าน การจ ากัดคนมาเยี่ยมบ้าน ในกรณีจ าเป็นต้องออกจากบ้าน 
การรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1–2 เมตร ในที่มีคนเยอะหรืออยู่ห่างจากคนอ่ืนในที่สาธารณะเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด เช่น งานสวดอภิธรรมศพ          การ
รับประทานอาหาร การใช้รถร่วมกัน การเข้าคิวรับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดที่นั่งประชุมการ
รับบริการในร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า การออกก าลังกาย เป็นต้น   ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือของประชาชนและจิตส านึกของทุกคนในจังหวัด การรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่พาตัวเองไป
เสี่ยงหรือรับเชื้อ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของพ้ืนที่สามารถดูแลและ
รักษาผู้ป่วยให้หายได้ทัน และลดความตึงเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี  

  มาตรการนี้จังหวัดอาจน ามาปรับใช้ขยายผลขึ้นหรือลงได้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน ลักษณะประชากรส่วนใหญ่และโอกาสในการเข้าถึงบริการการด ารง
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุด และดูแลรักษาง่าย เช่น 1) ส าหรับ
สถานการณ์ที่ยังไม่ถึงขั้นระบาดใหญ่ ประชาชนอาจไปซื้ออาหารนอกบ้านได้แต่ควรเลือกสถานที่คน   
ไม่แน่น และรักษาระยะห่างจากคนอ่ืนราว 1–2 เมตร 2) การขนส่งสาธารณะควรเลือกในจุดที่ห่างจาก
ผู้โดยสารคนอ่ืนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้และในทางกลับกันหน่วยงานของรัฐในจังหวัดก็ควรเพ่ิม
จ านวนรถ เพ่ือช่วยลดความหนาแน่นต่อผู้โดยสารลง หรือจ ากัดจ านวนผู้โดยสารที่จะขึ้นได้ในแต่ละคัน 
3) การออกก าลังกาย ควรท าในพ้ืนที่เปิดโล่ง เลือกไปในเวลาที่คนน้อย เช่น เช้าตรู่หรือตอนดึก       
เลือกสถานที่มีความสะอาดและมีการฆ่าเชื้อบนพ้ืนอย่างจริงจังในเครื่องมือที่ใช้ออกก าลังกาย 4) ออก
กฎห้ามพบกันในที่สาธารณะเกินกว่า 2 คน หรือการมีกิจกรรมที่คนมาชุมนุมหรือรวมกันเกิน 50 คน     
ท าไม่ได้  5) แนะน าให้อยู่ในบ้านห้ามออกนอกบ้าน ไม่เดินเป็นกลุ่มก้อน ไม่สังสรรค์ยามกลางคืนเวลา
เคอร์ฟิวสรุปมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกัน หากคนไหนเข้าใจ ยึดหลักการนี้อยู่แต่ในบ้าน ออก
บ้านเท่าที่จ าเป็น หากคนร่วมกันท าให้ได้ 90 % ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การปิดเมือง ปิด
จังหวัด ก็ไม่ใช่เรื่องจ าเป็น 

3.4.5 ฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน 
การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องจ าเป็นต้องควบคุมให้ได้ แล้วค่อยมาแก้ปัญหา

ด้านเศรษฐกิจทีหลังแต่ก็ต้องไม่มองข้ามทางเลือก ปัญหาทั้งสองเรื่องไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
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หากปัญหาด้านสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จเป็นผลชัดเจน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือตรงข้ามหากเศรษฐกิจไม่ถูกจัดหาให้ดีพอ ปัญหาสาธารณสุขก็จัดการไม่ได้ เพราะความ
อยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อมาตรการความร่วมมือต่าง ๆ ที่รัฐก าหนด  ปัญหาเศรษฐกิจ
และปัญหาสาธารณสุขจึงต้องท าคู่ขนานกันไปซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดต้องเตรียมการด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิดยุติลง ประชาชนต้องท ามาหากินต้องมีรายได้มาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว โครงการต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดโดยจังหวัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมี
งบประมาณรองรับจึงจะขับเคลื่อนไปได้ทันที 

สถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลต่อด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียวแต่กระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่การท ามาหากินและรายได้ของประชาชนด้วย จังหวัดจึงต้องมีมาตรการช่วยอุดหนุนสินค้า 
บริการของชุมชนด้วยกันเองก่อนที่จะไปอุดหนุนกลุ่มทุนใหญ่ หรือสินค้าโรงงานที่สายป่านยาวไม่ได้รับ
ผลกระทบมากเท่ากับประชาชนที่หาเช้ากินค่ า  ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มหยุดชะงัก ประชาชน
ถูกจ ากัดให้อยู่ในบ้านเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด มีการหยุดงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับไปอยู่ภูมิล าเนา 
จังหวัดจึงจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการเพ่ือการช่วยเหลือ ได้แก่ 

3.4.5.1 การช่วยเหลือประชาชนที่กลับไปอยู่บ้านในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดให้
สามารถมีอาชีพท างานในชุมชน หมู่บ้าน ภายในจังหวัดที่ตนอาศัย  

3.4.5.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด าริในรัชกาลที่ 9 ให้มีการผลิต การจ้างงาน สร้างตลาดทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ    

3.4.5.3 การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นและบูรณาการองค์ความรู้ทาง
วิชาการท่ีสอดคล้องกับพ้ืนที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จังหวัด รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนในลักษณะของ Area Base เพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิมกลับคืนสู่คนในชุมชน ซึ่งต้องด าเนินการทันทีเม่ือผ่านพ้นวิกฤตโควิด 

3.4.5.4 กลุ่ม SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ต่างๆ ต้องกระตุ้นให้มีการ
ยกระดับการท างานหรือให้ช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ทันทีอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงวิกฤตต้องมี
ข้อมูลแต่ละกลุ่มปัญหา เช่น กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มไม่มีเงินช าระหนี้ กลุ่มมีสินค้าค้างสต๊อกไม่
มีที่ขาย กลุ่มยอดขายลดลงมาก หรือกลุ่มที่ไม่มีวัตถุดิบ และมีปัญหาต้นทุนการผลิต ซึ่งต้องได้รับการ
ช่วยเหลือตามปัญหาที่ถูกจ าแนกไว้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง  

3.4.5.5 การปรับโครงสร้างทางสังคมอันเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการกระจาย
อ านาจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ เครือข่ายโอทอป หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้มีเครือข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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หากปัญหาด้านสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จเป็นผลชัดเจน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือตรงข้ามหากเศรษฐกิจไม่ถูกจัดหาให้ดีพอ ปัญหาสาธารณสุขก็จัดการไม่ได้ เพราะความ
อยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อมาตรการความร่วมมือต่าง ๆ ที่รัฐก าหนด  ปัญหาเศรษฐกิจ
และปัญหาสาธารณสุขจึงต้องท าคู่ขนานกันไปซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดต้องเตรียมการด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิดยุติลง ประชาชนต้องท ามาหากินต้องมีรายได้มาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว โครงการต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดโดยจังหวัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมี
งบประมาณรองรับจึงจะขับเคลื่อนไปได้ทันที 

สถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลต่อด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียวแต่กระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่การท ามาหากินและรายได้ของประชาชนด้วย จังหวัดจึงต้องมีมาตรการช่วยอุดหนุนสินค้า 
บริการของชุมชนด้วยกันเองก่อนที่จะไปอุดหนุนกลุ่มทุนใหญ่ หรือสินค้าโรงงานที่สายป่านยาวไม่ได้รับ
ผลกระทบมากเท่ากับประชาชนที่หาเช้ากินค่ า  ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มหยุดชะงัก ประชาชน
ถูกจ ากัดให้อยู่ในบ้านเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด มีการหยุดงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับไปอยู่ภูมิล าเนา 
จังหวัดจึงจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการเพ่ือการช่วยเหลือ ได้แก่ 

3.4.5.1 การช่วยเหลือประชาชนที่กลับไปอยู่บ้านในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดให้
สามารถมีอาชีพท างานในชุมชน หมู่บ้าน ภายในจังหวัดที่ตนอาศัย  

3.4.5.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด าริในรัชกาลที่ 9 ให้มีการผลิต การจ้างงาน สร้างตลาดทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ    

3.4.5.3 การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นและบูรณาการองค์ความรู้ทาง
วิชาการท่ีสอดคล้องกับพ้ืนที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จังหวัด รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนในลักษณะของ Area Base เพ่ือต่อยอดสร้างสรรค์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิมกลับคืนสู่คนในชุมชน ซึ่งต้องด าเนินการทันทีเม่ือผ่านพ้นวิกฤตโควิด 

3.4.5.4 กลุ่ม SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ต่างๆ ต้องกระตุ้นให้มีการ
ยกระดับการท างานหรือให้ช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ทันทีอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงวิกฤตต้องมี
ข้อมูลแต่ละกลุ่มปัญหา เช่น กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มไม่มีเงินช าระหนี้ กลุ่มมีสินค้าค้างสต๊อกไม่
มีที่ขาย กลุ่มยอดขายลดลงมาก หรือกลุ่มที่ไม่มีวัตถุดิบ และมีปัญหาต้นทุนการผลิต ซึ่งต้องได้รับการ
ช่วยเหลือตามปัญหาที่ถูกจ าแนกไว้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง  

3.4.5.5 การปรับโครงสร้างทางสังคมอันเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการกระจาย
อ านาจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ เครือข่ายโอทอป หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้มีเครือข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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3.4.6 การเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า 
ในอนาคตหากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดผ่านพ้นไป กลไกและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชนจะไม่เหมือนเดิมหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “ชีวิตวิถีใหม่       
(new normal)”  รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการวิจัยในเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึง
การหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับการด ารงชีวิตของประชาชน อันจะน าไปสู่การสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กับจังหวัดและประเทศ ดังนี้  

3.4.6.1 มาตรการระยะส้ัน คือ รัฐต้องจัดให้มีการเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการศึกษาว่าจะมีมาตรการชดเชยเยียวยาแบบไหนจะเหมาะสมที่สุด แยก
ออกเป็นกลุ่มไหนบ้าง ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วรีบศึกษาได้ทันทีและศึกษาวิจัยในมาตรการเยียวยาที่
สอดคล้องกับทางเลือกที่จะต้องเลือกในอนาคตอันใกล้ เช่น อีก 1 เดือนข้างหน้าเห็นสถานการณ์ชัดเจน
รัฐบาลอาจจะเลือกมาตรการบางอย่างที่เป็นยาแรงออกมาใช้ เช่น ปิดประเทศจะมีมาตรการเยียวยา
อะไรที่รอไว้ ทั้งหมดคือความสามารถของนักวิจัยที่จะมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือคาดการณ์จาก
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นข้างหน้าอันใกล้แล้วศึกษาวิจัยหามาตรการรองรับไว้ 

3.4.6.2 มาตรการระยะกลาง ต้องวิเคราะห์ว่าหลังจากที่มีวัคซีนออกมาใช้แล้วจะท า
อย่างไร การก่อให้เกิดมาตรฐานสังคมใหม่จะท าอย่างไร ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม การจ้างงาน 
ค่าเสียโอกาสที่จะเกิดข้ึน ท าอย่างไร เงื่อนไขแบบไหนที่จะท าให้การตัดสินใจแต่ละมาตรการแตกต่างกัน
และมีผลอย่างไรเป็นต้น 

3.4.6.3 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในจังหวัดต้องมีบทบาท จัดหาทีมวิจัยท าหน้าที่
ศึกษาวิจัยในมาตรการระยะส้ันและระยะยาวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด โดยผู้วิจัยควรต้องเป็นทั้ง
นักวิชาการและนักปฏิบัติ ต้องไปนั่งท างานกับหน่วยงานรัฐเพ่ือศึกษาว่าเจ้าหน้าที่ท างานกันอย่างไร มี
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ไทยได้เกิดปรากฏการณ์แบ่งปันทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแบ่งปันอาหารจากคนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าไปสู่คนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ “โครงการตู้ปันสุข” ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการ 
Free Pantry/ Food Sharing/ Sharing Cupboard รวมถึงนโยบาย Food Bank  ในต่างประเทศของ
ภาคเอกชนที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มอิฐน้อย” ที่ได้น ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย 

โครงการตู้ปันสุขมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคมโดยเป็นการแบ่งปันคน
ที่มีมากกว่าให้กับคนที่มีน้อยหรือไม่มีเลย โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งตู้กับข้าวคล้ายกับในห้องครัวบริเวณ
ริมถนนหรือที่สาธารณะ ในช่วงแรกมีจ านวน 5 ตู้  ได้แก่ (1) สุขุมวิท 71 หน้าร้านประจักษ์เบเกอรี่ (2) 
ซอยเพชรเกษม 54 หน้ายุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (3) ซอยวิภาวดี 60 (วงเวียนกลางซอย)  (4) 
ตลาดบางคอแหลม และ (5) บริเวณด้านหน้าโครงการ Sky Ville บ้านแลง จว.ระยอง  ซึ่งนอกจากช่วย
บรรเทาทุกข์ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 แล้วยังเป็นช่องทางให้คนที่มีทุนทรัพย์ได้
บริจาค  จนกระท่ังหลังจากประมาณ 1 เดือน ได้มีจุดแจกตู้ปันสุขมากถึง 618 ตู้  ครอบคลุม 77 จังหวัด
ของประเทศไทย (พราวพร, 2563)  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้น าแนวคิด
ดังกล่าวไปด าเนินโครงการในอีกหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย  โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมกับความรักความห่วงใยของคนไทย และให้การสนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวพร้อมกับก าชับในเรื่องการแบ่งปันอาหารว่า “การจัดตั้งโรงทานและตู้ปันสุขหรือตู้แบ่งปันที่
แสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างคนไทยด้วยกัน โดยคนที่ศักยภาพก็น าของมาบริจาค
ช่วยเหลือกัน หลายอย่างต้องท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม การเผื่อ
แผ่แบ่งปัน ความรัก ความสามัคคี ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างก็แก้ไขกันไปเพราะมีมาตรการทางสังคม
อยู่แล้ว” ซึ่งต ารวจได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดระเบียบการรับมอบของ มีการวัดไข้ มีการใช้เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม และจ ากัดการให้สิ่งของเพ่ือเป็น
การกระจายของบริจาคให้กับประชาชนจ านวนไม่เกิน 4 ชิ้น ต่อ 1 คน  
 3.5.2 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัย  
  การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐที่
มีความส าคัญในระดับพ้ืนฐาน  หากแต่จ านวนของหน้ากากอนามัยที่ผลิตและวางขายในท้องตลาดนั้นไม่
เพียงพอกับประชาชนจ านวนมากที่มีความต้องการพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดหาหน้ากาก
อนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการจึงมีความส าคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีนัยส าคัญ 
ตลอดห้วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับมาตรการป้องกัน
ตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อมีการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค
ท าให้ประชาชนตื่นตัวในการจัดหาหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันโรคท าให้บางพ้ืนที่เกิดการขาดแคลน  
ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันโรคโควิด -19 หน่วยงานของ
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รัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
กระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการอ่ืนได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเองแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน และ
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนที่ กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ เพ่ือช่วยให้ทุกครัวเรือนสามารถ
จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในระหว่างที่รัฐยังไม่สามารถจัดหาให้ได้ 
 จากการส ารวจมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายระดับรัฐ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่กล่าวไป
ข้างต้น พบว่า การที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการควบคุมโรคโดยก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ลงไปถึงระดับชุมชนและการตื่นตัวของประชาชนในชุมชนต่อโรคติดเชื้อโควิดมีส่วนส าคัญต่อการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  แม้ว่านโยบายหรือมาตรการของรัฐจะไม่ได้ระบุหรือมอบหมาย
หน้าที่ให้ต ารวจชุมชน/ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นหน่วยรับผิดชอบโดยตรงแต่สถานีต ารวจสามารถปรับใช้
แนวคิดต ารวจชุมชนในการด าเนินการตามมาตรการของรัฐในการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้ขึ้นอยู่
กับการสั่งการของหัวหน้าสถานีต ารวจว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไปด าเนินการในเรื่องใดเพ่ือให้
การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยควรค านึงศักยภาพของหน่วยงาน อาทิ จ านวน
ก าลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส าคัญ      
ส่วนวิธีการน านโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดในระดับ
สถานีต ารวจไปปฏิบัติจะแสดงให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบทถัดไปโดยจะให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ต ารวจชุมชนในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว  
 
3.6 วิเครำะห์มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจชุมชน 

ตามที่ได้น าเสนอมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค    
โควิด-19 ทั้งระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่น และระดับหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่ามาตรการทั้ง 3 ระดับ 
ต่างเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในลักษณะห่วงโซ่ กล่าวคือ มาตรการในระดับบนมีผลบังคับต่อมาตรการใน
ระดับรองลงไป และผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการที่ก าหนดขึ้น รวมถึงการ
บังคับใช้กฎหมายในระดับล่างมีผลต่อความส าเร็จต่อมาตรการในระดับบนโดยทุกมาตรการจะมี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน  ในส่วนของสถานีต ารวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน  
การบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ
มั่นคงของ ศบค. โดยต ารวจชุมชนได้รับมอบหมายจากสถานีต ารวจในการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของรัฐให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างราบร่ืน การสร้างจิตส านึกสาธารณะ การรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
ตนเองและชุมชน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ทางราชการทราบ ดังแสดงให้เห็นตาม
ตารางในหน้าถัดไป  
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ตาราง 3.1 แสดงมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 
ล ำดับ มำตรกำรของรัฐ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำน       

รับชอบหลัก 
บทบำทต ำรวจ

ชุมชน 
1 มำตรกำรระดับ

รัฐบำล 
 

1.1  มำตรกำรควบ คุม
พ้ืนที่เสี่ยง 

-การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง 
-การปิดสถานที่เสี่ยง 
-การปิดช่องทางเข้ามาในประเทศ 
-การปฏิบัติในการออกนอกประเทศ 

หน่วยงานด้าน
ความม่ันคง 

-ตรวจสอบ 
-ตักเตือน 
-ให้ความรู้ความ
เข้าใจ 

1.2  มำตรกำรจ ำกัดสิทธิ
เสรีภำพส่วนบุคคล
บำงประกำร 

-การห้ามกกัตุนสินค้า 
-การห้ามชุมนุม 
-การห้ามเสนอข่าว 
-การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่
ก าหนด 

บูรณาการทกุ
หน่วยงาน 

-ตรวจสอบ 
-ตักเตือน 
-ให้ความรู้ความ
เข้าใจ 
-จับกุมด าเนินคดี 

1.3 มำตรกำรด ำเนินกำร
ต่อกลุ่มเสี่ยง 

-การรักษาเยียวยาผูเ้จ็บป่วย 
-การกกักันผู้ตอ้งสงสัยว่าจะติดเชือ้ 
-การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเทศ อาทิ 
ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจ าตัว เด็กเล็ก 

หน่วยงานทาง
การแพทย์และ
สาธารณสขุ 

-ร่วมตรวจสอบ 
-สนับสนุนสายงาน
แพทย์พยาบาล 
-ให้ความรู้สร้าง
ความเขา้ใจ 

1.4 มำตรกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

-การจัดต้ังจุดตรวจและเวรยามเพื่อป้องกัน
เหตุและอาชญากรรม 
-การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร 
 

-หน่วยงานด้าน
ความมันคง 

-ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ 
-ตักเตือน 
-ให้ความรู้ 
-จับกุมด าเนินคดี 

1.5 มำตรกำรทำงสังคม -การท าความสะอาดสถานที ่
-การท าความสะอาดผิวสัมผัสของร่างกาย 
-การป้องกันทางร่างกาย อาทิ การสวม
หน้ากากอนามัย การล้างมอืด้วยน้ าสบู่    
การยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  
-การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
-การจัดประชุมทางไกล  
-การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล 
-การงดเว้นให้ประชาชนต้องแสดงตนในการ
ติดต่อทางราชการ 
-การท างานที่บ้าน, การหยุดเรียน 

-บูรณาการทกุ
หน่วยงาน 

-ให้ความรู้สร้าง
ความเขา้ใจ 
-แนะน าตักเตือน 
-ร่วมกับท้องถิ่นใน
การด าเนินกิจกรรม
ทางสังคมรูปแบบ
ต่าง ๆ   
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติของสายงาน
แพทย์และพยาบาล 



59บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

59 
 

ตาราง 3.1 แสดงมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพ่ือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
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รับชอบหลัก 
บทบำทต ำรวจ

ชุมชน 
1 มำตรกำรระดับ

รัฐบำล 
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เข้าใจ 
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ต่อกลุ่มเสี่ยง 
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-การกกักันผู้ตอ้งสงสัยว่าจะติดเชือ้ 
-การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเทศ อาทิ 
ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจ าตัว เด็กเล็ก 
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1.4 มำตรกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 
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ความมันคง 

-ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ 
-ตักเตือน 
-ให้ความรู้ 
-จับกุมด าเนินคดี 

1.5 มำตรกำรทำงสังคม -การท าความสะอาดสถานที ่
-การท าความสะอาดผิวสัมผัสของร่างกาย 
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-การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว 
-การจัดประชุมทางไกล  
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-การงดเว้นให้ประชาชนต้องแสดงตนในการ
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-แนะน าตักเตือน 
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-สนับสนุนการ
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แพทย์และพยาบาล 
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ล ำดับ มำตรกำรของรัฐ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ต ำรวจชุมชน 

1.6 มำตรกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือจำก
ประชำชน 

-รณรงค์ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการ
เดินทางขา้มเขตพื้นที่จังหวัด 
-ใช้วิธีป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมหรือพิธี
การทางสังคม 

-ทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 

-ให้ความรู้สร้าง
ความเขา้ใจ 
-ให้ค าแนะน า 

2 มำตรกำรระดับ
ท้องถิ่น 

 

2.1 มำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อเข้ำสู่หมู่บ้ำน/ 
ชุมชน 

-คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 
-กักตัวผูท้ี่เข้าขา่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 
14 วัน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้าราชการ, อปท., 
สารวัตรก านัน, 
แพทย์ประจ า
ต าบล, กรรมการ
หมู่บ้าน, อสม, 
อป.พร., ต ารวจ 

-ร่วมตรวจสอบและ
ด าเนินการบังคับใช้
มาตรการ 
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่้องถิ่น
ร้องขอ 

2.2 มำตรกำรเฝ้ำระวัง
โรคติดต่อภำยใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน 

-แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน 
-ด าเนินการต่อกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชือ้ไวรัส
โควิด 
-ป้องกันและเฝา้ระวังกลุ่มผู้สูงอายุ 
-ปิดกั้นการเขา้-ออกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่้องถิ่น
ร้องขอ 
-บังคับใช้กฎหมาย
ตามอ านาจหน้าที ่

2.3 มำตรกำรเฝ้ำระวังใน
โรงเรียน 

-รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง อาทิ 
สวมหน้ากากอนามัย 
-ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาท้องถิน่ร่วม
อบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกัน
โรค 
-งดเว้นการจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือน า
นักเรียนมารวมตัวกัน 
-ท าความสะอาดอาคารเรียนและพืน้ที่ของ
สถานศึกษา 

ศธ., สธ., มท. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน            
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ  

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แกโ่รงเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ 

2.4 มำตรกำรลดควำม
เสี่ยงกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 

-จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้าและผู้ซ้ือ 
-ก าหนดทางเขา้ออกตลาดให้ชัดเจน 
-ก าหนดจุดระยะห่างของผู้ค้าและผูซ้ื้อ 
-ก าหนดให้ผู้ค้าและผู้ซ้ือสวมใส่หน้ากาก
อนามัย 
-จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือน้ าลา้งมือหรือ
เจลแอลกอฮอล์ และการท าสะอาดห้องน้ า 

อสม., สธ., มท.,
ท้องถิ่น, ต ารวจ,  

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้บริเวณตลาด
และสถานที่
สาธารณะ 
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ล ำดับ มำตรกำรของรัฐ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

บทบำทต ำรวจ
ชุมชน 

2.5 มำตรกำรเคำะประตู
บ้ำนต้ำนโรคโควิด-
19  

-จัดโครงการ อสม.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและติดตามกลุม่เสี่ยง
ในชุมชน 
-จัดโครงการสอนท าหน้ากากผา้และเจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือ 

-อสม., เจ้าหน้าที่ 
สธ. และทอ้งถิ่น 

-ร่วมสนับสนุน
ประชาสัมพันธแ์ละ
ดูแลความสงบ
เรียบร้อย 

2.6 มำตรกำรบังคับใช้
ธรรมนูญชุมชนใน
สถำนกำรณ์โควิด 

-วางกตกิาการปฏิบัติตนของชุมชนร่วมกัน 
-มีผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตน
และตักเตอืนของชุมชน 

-อสม. มท., สธ. 
และทอ้งถิ่น 

-ร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมใน
ชุมชนและให้ความ
ช่วยเหลือ 

3 มำตรกำรระดับ
หน่วยงำน (สตช.) 

 

3.1 มำตรกำรด้ำนกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยโดยสำย
ตรวจร่วม 

-การสุ่มตรวจสอบการกกักันสถานที่ที่
ก าหนด 
-การเขา้ตรวจสถานที่ ร้านค้า สถาน
ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมาย 
-การเขา้ไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุม
รวมตัวกันทีอ่าจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด 
-การร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจเคอรฟ์ิว 

-หน่วยปฏิบัติทุก
หน่วยในสังกัด ตร. 

-ร่วมปฏิบัติหน้าที่
ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่้องถิ่น
ร้องขอ 
-บังคับใช้กฎหมาย
ตามอ านาจหน้าที ่

3.2  มำตรกำรด้ำนกำร
ผ่ำนเข้ำออก
รำชอำณำจักร 

-เพิ่มความเข้มข้นของการตรวจสอบผู้
ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผา่นช่องทาง
ธรรมชาต ิ

-หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด ตร. 
-ศุลกากร 

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่  

3.3 มำตรกำรด้ำนกำร
บังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเข้มงวด 
 

-ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
-การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม  
-การฝ่าฝืนประกาศข้อก าหนดของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

-หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด ตร. 
-เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง, สธ., 
ท้องถิ่น 

-ร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยปฏิบัติของ
สถานีต ารวจและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 

3.4 มำตรกำรด้ำน
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

-ตรวจตราในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอเพื่อสรา้ง
การรับรู้เรื่องสุขอนามัยโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสียงประชาสัมพันธ ์
-แนะน าให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและใส่
หน้ากากอนามัย การห้ามออกนอก
เคหสถานในเวลาหา้ม  

-ทุกหน่วยงานใน
สังกัด ตร. 

-ร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยปฏิบัติของ
สถานีต ารวจและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ล ำดับ มำตรกำรของรัฐ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

บทบำทต ำรวจ
ชุมชน 

2.5 มำตรกำรเคำะประตู
บ้ำนต้ำนโรคโควิด-
19  

-จัดโครงการ อสม.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและติดตามกลุม่เสี่ยง
ในชุมชน 
-จัดโครงการสอนท าหน้ากากผา้และเจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือ 

-อสม., เจ้าหน้าที่ 
สธ. และทอ้งถิ่น 

-ร่วมสนับสนุน
ประชาสัมพันธแ์ละ
ดูแลความสงบ
เรียบร้อย 

2.6 มำตรกำรบังคับใช้
ธรรมนูญชุมชนใน
สถำนกำรณ์โควิด 

-วางกตกิาการปฏิบัติตนของชุมชนร่วมกัน 
-มีผู้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตน
และตักเตอืนของชุมชน 

-อสม. มท., สธ. 
และทอ้งถิ่น 

-ร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมใน
ชุมชนและให้ความ
ช่วยเหลือ 

3 มำตรกำรระดับ
หน่วยงำน (สตช.) 

 

3.1 มำตรกำรด้ำนกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยโดยสำย
ตรวจร่วม 

-การสุ่มตรวจสอบการกกักันสถานที่ที่
ก าหนด 
-การเขา้ตรวจสถานที่ ร้านค้า สถาน
ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมาย 
-การเขา้ไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุม
รวมตัวกันทีอ่าจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด 
-การร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจเคอรฟ์ิว 

-หน่วยปฏิบัติทุก
หน่วยในสังกัด ตร. 

-ร่วมปฏิบัติหน้าที่
ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่้องถิ่น
ร้องขอ 
-บังคับใช้กฎหมาย
ตามอ านาจหน้าที ่

3.2  มำตรกำรด้ำนกำร
ผ่ำนเข้ำออก
รำชอำณำจักร 

-เพิ่มความเข้มข้นของการตรวจสอบผู้
ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผา่นช่องทาง
ธรรมชาต ิ

-หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด ตร. 
-ศุลกากร 

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่  

3.3 มำตรกำรด้ำนกำร
บังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเข้มงวด 
 

-ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
-การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม  
-การฝ่าฝืนประกาศข้อก าหนดของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

-หน่วยปฏิบัติใน
สังกัด ตร. 
-เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง, สธ., 
ท้องถิ่น 

-ร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยปฏิบัติของ
สถานีต ารวจและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 

3.4 มำตรกำรด้ำน
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

-ตรวจตราในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอเพื่อสรา้ง
การรับรู้เรื่องสุขอนามัยโดยใช้เคร่ืองขยาย
เสียงประชาสัมพันธ ์
-แนะน าให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและใส่
หน้ากากอนามัย การห้ามออกนอก
เคหสถานในเวลาหา้ม  

-ทุกหน่วยงานใน
สังกัด ตร. 

-ร่วมปฏิบัติกับ
หน่วยปฏิบัติของ
สถานีต ารวจและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการเชงินโยบายและกฎหมายระดับตา่ง ๆ กับสถานีต ารวจ 

มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับรัฐบำล 

 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำย          
ในระดับท้องถิ่น 

 

สถำนีต ำรวจ 

1. มาตรการควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยงและการเดินทางเข้าออก
ราชอาณาจักร 

2. มาตรการจ ากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลบางประการ 
3. มาตรการด าเนินการต่อกลุ่มเสี่ยง   
4. มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. มาตรการทางสังคม 
6. มาตรการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 

  

1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ         
เข้าหมู่บ้าน /ชุมชน 
2. มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3. มาตรการเฝ้าระวังในโรงเรียน 
4. มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด 
5. มาตรการเคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19 
    

1. มาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดย    
สายตรวจร่วม 
2. มาตรการด้านการผ่านเข้าออกราชอาณาจักร 
3. มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
4. มาตรการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
    

ต ารวจชุมชน ต ารวจชุมชน ต ารวจชุมชน ต ารวจชุมชน ต ารวจชุมชน 

 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำย          
ในระดับหน่วยงำน (ต ำรวจ) 
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บทที่ 4 
ต ำรวจชุมชนกับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้                                 

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย   
 
 

ในบทที่ 4 จะน าเสนอภาพรวมของชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยและการปรับใช้
กลไกต ารวจชุมชนเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐในการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเน้นศึกษาในห้วงระเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่ มีนาคม ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงสุด 
โดยมุ่งวิเคราะห์ว่า ต ารวจชุมชนที่ประจ าอยู่ในสถานีต ารวจในพ้ืนที่เป้าหมายมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร  
ใช้เทคนิควิธีด าเนินงานอย่างไรและได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากน้อยเพียงใด  โดยจะน าแนวคิด
ต ารวจชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วน และแนวคิดผู้น า
ในภาวะวิกฤติมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์การท างานของต ารวจชุมชนในครั้งนี้ด้วย  ส าหรับพ้ืนที่
เป้าหมายของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยชุมชนใน 5 เขตพ้ืนที่ ได้แก่  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาล
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ชุมชนในพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และ
สถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมาและสถานี
ต ารวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19  
โดยได้แบ่งการน าเสนอเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย  4.1 ความส าคัญของชุมชนและต ารวจชุมชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  4.2  ลักษณะชุมชนและบทบาทต ารวจชุมชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 4.3 เทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนในพ้ืนที่ เป้าหมาย และ 4.4 ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ใน
ประเทศไทย และน าปัจจัยที่ค้นพบไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับกรอบแนวความคิดที่สร้างไว้ต่อไป   

 
4.1 ควำมส ำคัญของชุมชนและต ำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย  ชุมชน
(community) ซึ่งเป็นสถานที่รวมกลุ่มผู้พักอาศัยในระดับล่างสุดได้กลายเป็นตัวแสดงส าคัญที่มีบทบาท
ในการป้องกันการแพร่ระบาดเพราะในขณะที่เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งและ
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเดินหายใจ การสัมผัส หรือการอยู่ใกล้ชิดผู้ได้รับเชื้อ
หรือวัตถุที่ติดเชื้อในรูปแบบที่หลากหลาย บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพกลับมีจ านวนไม่เพียงพอ
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บทที่ 4 
ต ำรวจชุมชนกับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้                                 

ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย   
 
 

ในบทที่ 4 จะน าเสนอภาพรวมของชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยและการปรับใช้
กลไกต ารวจชุมชนเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐในการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยเน้นศึกษาในห้วงระเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่ มีนาคม ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงสุด 
โดยมุ่งวิเคราะห์ว่า ต ารวจชุมชนที่ประจ าอยู่ในสถานีต ารวจในพ้ืนที่เป้าหมายมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร  
ใช้เทคนิควิธีด าเนินงานอย่างไรและได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากน้อยเพียงใด  โดยจะน าแนวคิด
ต ารวจชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วน และแนวคิดผู้น า
ในภาวะวิกฤติมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์การท างานของต ารวจชุมชนในครั้งนี้ด้วย  ส าหรับพ้ืนที่
เป้าหมายของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยชุมชนใน 5 เขตพ้ืนที่ ได้แก่  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาล
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ชุมชนในพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และ
สถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในพื้นท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมาและสถานี
ต ารวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19  
โดยได้แบ่งการน าเสนอเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย  4.1 ความส าคัญของชุมชนและต ารวจชุมชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  4.2  ลักษณะชุมชนและบทบาทต ารวจชุมชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 4.3 เทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนในพ้ืนที่ เป้าหมาย และ 4.4 ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ใน
ประเทศไทย และน าปัจจัยที่ค้นพบไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับกรอบแนวความคิดที่สร้างไว้ต่อไป   

 
4.1 ควำมส ำคัญของชุมชนและต ำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย  ชุมชน
(community) ซึ่งเป็นสถานที่รวมกลุ่มผู้พักอาศัยในระดับล่างสุดได้กลายเป็นตัวแสดงส าคัญที่มีบทบาท
ในการป้องกันการแพร่ระบาดเพราะในขณะที่เชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งและ
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเดินหายใจ การสัมผัส หรือการอยู่ใกล้ชิดผู้ได้รับเชื้อ
หรือวัตถุที่ติดเชื้อในรูปแบบที่หลากหลาย บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพกลับมีจ านวนไม่เพียงพอ
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ในการให้บริการและต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่เกิดการแพร่ระบาด ดังนั้น ชุมชน     
จึงต้องมีความเข้มแข็งสามารถวางแนวทางการด าเนินชีวิตและระดมสมาชิกของชุมชนมาช่วยกัน
เสริมสร้างมาตรการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่ง     
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นว่า  

“ใครเสี่ยงใครเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ นอกจากครอบครัวก็เป็นชุมชนท่ี
จะทราบข้อมูลก่อน ชุมชนจึงต้องยึดแนวปฏิบัติที่เหมาะกับลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน
โดยไม่ต้องรอให้ใครบอก ยกตัวอย่างอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีแรงงานกลับจาก
ประเทศกลุ่มเส่ียงกว่า 20 คน ชุมชนช่วยกันสนับสนุนการกักกันตัวเองของคนเหล่านั้น 
ท้ายที่สุดก็ก้าวผ่านไปได้ คนที่กักตัวครบก าหนดก็ออกมาใช้ชีวิตปกต ิถ้าชุมชนช่วยกัน
ก็ท าอะไรได้มาก”  

อย่างไรก็ดี ลักษณะของชุมชนในประเทศไทยค่อนข้างจะมีความแตกต่างกัน ชุมชนในสังคม
เมืองมีความแออัดสูง ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน จุดเด่นของชุมชนลักษณะนี้คือ สังคมออนไลน์ที่จะ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร แต่ในทางกลับกันหากเผยแพร่ข่าวปลอมก็ส่งผลลบได้เช่นกันจึงจ าเป็นต้ อง
ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลก่อนที่จะมีส่งข้อมูลเหล่านั้นออกไป  ส่วนชุมชนในสังคมชนบทมีความเป็นเครือ
ญาติหรือรู้จักสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ่จึงสามารถใช้ความได้เปรียบที่ผู้คนรู้จักคุ้นเคยกันช่วยกันดูแล
ชุมชน  โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นของสภาพสังคมเมืองและ
สังคมชนบทในประเทศไทยไว้อย่างน่าสนใจ  ดังนี้  

“ตัวอย่างของชุมชนเมืองแนวตั้ง เช่น คอนโดมีเนียมแห่งหนึ่ง มีผู้พักอาศัยกลับ
จากต่างประเทศและไม่ปิดบังยอมแจ้งกับนิติบุคคลและท าการกักตัวเอง นิติบุคคลก็
เตรียมตัว เตรียมแอลกอฮอล์ เตรียมสิ่งต่าง ๆ เพื่อจัดการความปลอดภัยของสมาชิกตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ขับไล่เพราะจะท าให้เขาไปแพร่เชื้อที่อ่ืน  คนใน
คอนโดก็ช่วยอ านวยความสะดวก ซื้ออาหาร ซื้อของใช้จ าเป็นให้พอครบ 14 วัน เขาได้
ออกมาก็กลับมาบริจาคเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้นิติบุคคล นี่เป็นการเปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นการช่วยกัน ส่วนในสังคมชนบทควรใช้ความ
ได้เปรียบที่มีความรู้จักมักคุ้นกันให้กับคนในชุมชนเป็นหูเป็นตา  ไม่ตระหนกจนเกินไป 
เฝ้าระวังซึ่งกันและกันแต่ไม่กล่าวร้ายกัน พวกเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารแบบเมตตาและ
เอ้ืออาทรต่อกัน ขณะเดียวกันคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดีก็ให้เข้าร่วมท าประโยชน์ ท าให้
ชุมชนมีพลัง มันจะเกิดพลังสังคมที่คิดว่าตัวเราสามารถช่วยคนอ่ืนได้ วิกฤตคราวนี้เช่นกัน 
เมื่อเริ่มเกิดกระแสร่วมกันท าหน้ากากผ้า ท าเจลแอลกอฮอล์เองในชุมชน พลังบวกของ
ชุมชนกเ็ริ่มกลับมาอีกครั้ง” (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563)  
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 หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์สมาชิกในชุมชนร่วมกันป้องกันต่อต้านภัยจาก
การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ  เช่น ในพ้ืนที่เขตวัฒนาที่มีทั้งหมด 16 ชุมชน ซึ่งในชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 แต่พบผู้ติดเชื้อในส่วนที่อยู่อาศัยในคอนโดมีเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือตามบ้านเรือนทั่วไป  ทาง
ส านักงานเขตฯ ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้ 6 ประการ  ได้แก่ 1. การจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว 36 ประเภท  2.การประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการทุกแห่งทราบ ปฏิบัติตามประกาศค าส่ังของ กทม. ต้องเช็ดถู ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ  เว้น
ระยะห่างระหว่างรอสินค้า หากมีการร้องเรียนว่าสถานที่ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทันที หากฝ่าฝืนซ้ าจะด าเนินการตามกฎหมาย  และ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในทุกชุมชน  รวมทั้งโครงการก่อสร้างทราบถึงรายละเอียด พร้อม
เน้นย้ าให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ าสบู่บ่อยๆ  4. ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สอบสวนคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง  5. ร่วมกับ
สถานีต ารวจนครบาลในท้องที่ตรวจสอบหากพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะด าเนินการอย่างเฉียบขาด  
และ 6. ประสานศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. จัดอบรมสอนท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้านในชุมชนเพ่ือใช้ป้องกันไวรัสไม่ให้เกิดการระบาด (ศศิธร  ภักตร์ผ่องศรี, 2563, น.8)   

ประธานชุมชนข้างสะพานคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) ด้วย  ได้กล่าวถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชนว่า  

“ชุมชนมี 58 หลังคาเรือน มีประชากร 297 คน พอทราบว่ามีการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจึงได้เร่งใช้เสียงตามสายกระจายข่าวแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบถึงสถานการณ์
เพ่ือเตรียมรับมือการแพร่ระบาดจะได้ป้องกันอย่างถูกวิธีโดยเน้นย้ าการสวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ าสบู่บ่อยๆ  การรับประทานอาหาร
เน้นการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัว และกินอาหารปรุงสุกใหม่ หากจ าเป็นต้องออก
นอกบ้านหรือนอกชุมชนเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ให้รีบท าความสะอาดช าระล้างร่างกาย
ให้สะอาดเพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค  นอกจากนี้ ทางชุมชนยังเน้นการตรวจคัด
กรองคนเข้า-ออกในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น หากมีคน
ในชุมชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้ทราบเพ่ือคอยเฝ้า
สังเกตอาการ กักตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  โดยประสานติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านการฉีดพ้นน้ ายาฆ่าเชื้อ” (“ชุมชนเล็กเขต
วัฒนาล้อมรั้ว ‘สู้โควิด’,” 2563) 

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นพลังในการท างานเป็นข้อต่อส าคัญที่จะช่วยเหลือแบ่งเบางาน
ของบุคลากรสุขภาพของรัฐที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณประชากรที่ต้องถูกตรวจคัดกรอง เพราะ
หัวหน้าชุมชน กรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชนได้ดีกว่าคนนอก
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ส านักงานเขตฯ ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้ 6 ประการ  ได้แก่ 1. การจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว 36 ประเภท  2.การประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการทุกแห่งทราบ ปฏิบัติตามประกาศค าสั่งของ กทม. ต้องเช็ดถู ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ  เว้น
ระยะห่างระหว่างรอสินค้า หากมีการร้องเรียนว่าสถานที่ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทันที หากฝ่าฝืนซ้ าจะด าเนินการตามกฎหมาย  และ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในทุกชุมชน  รวมทั้งโครงการก่อสร้างทราบถึงรายละเอียด พร้อม
เน้นย้ าให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ าสบู่บ่อยๆ  4. ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่สอบสวนคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง  5. ร่วมกับ
สถานีต ารวจนครบาลในท้องที่ตรวจสอบหากพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะด าเนินการอย่างเฉียบขาด  
และ 6. ประสานศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. จัดอบรมสอนท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้านในชุมชนเพ่ือใช้ป้องกันไวรัสไม่ให้เกิดการระบาด (ศศิธร  ภักตร์ผ่องศรี, 2563, น.8)   

ประธานชุมชนข้างสะพานคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) ด้วย  ได้กล่าวถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในชุมชนว่า  

“ชุมชนมี 58 หลังคาเรือน มีประชากร 297 คน พอทราบว่ามีการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจึงได้เร่งใช้เสียงตามสายกระจายข่าวแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบถึงสถานการณ์
เพ่ือเตรียมรับมือการแพร่ระบาดจะได้ป้องกันอย่างถูกวิธีโดยเน้นย้ าการสวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ าสบู่บ่อยๆ  การรับประทานอาหาร
เน้นการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัว และกินอาหารปรุงสุกใหม่ หากจ าเป็นต้องออก
นอกบ้านหรือนอกชุมชนเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ให้รีบท าความสะอาดช าระล้างร่างกาย
ให้สะอาดเพ่ือลดการแพร่กระจายของโรค  นอกจากนี้ ทางชุมชนยังเน้นการตรวจคัด
กรองคนเข้า-ออกในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น หากมีคน
ในชุมชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้ทราบเพ่ือคอยเฝ้า
สังเกตอาการ กักตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  โดยประสานติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านการฉีดพ้นน้ ายาฆ่าเชื้อ” (“ชุมชนเล็กเขต
วัฒนาล้อมรั้ว ‘สู้โควิด’,” 2563) 

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นพลังในการท างานเป็นข้อต่อส าคัญที่จะช่วยเหลือแบ่งเบางาน
ของบุคลากรสุขภาพของรัฐที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับปริมาณประชากรที่ต้องถูกตรวจคัดกรอง เพราะ
หัวหน้าชุมชน กรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชนได้ดีกว่าคนนอก
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ชุมชนจึงสามารถวางกติกาให้ครบวงจร ก าหนดจุดเสี่ยงแล้วบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  โดยใช้กลไก
ของชุมชนที่มีอยู่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย    
พลเรือน (อปพร.) เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายและความต้องการต่างๆ ในชุมชน  โดยอาจอาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือไปช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ด้วย และควรรู้ว่าต้องให้
ความส าคัญกับใครเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็กและเยาวชน ซึ่งชุมชนต้องช่วยดูแล  
อย่างใกล้ชิด   

ในจังหวัดล าปาง ซ่ึงมีผู้คนเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงปลายเดือน 
มีนาคม 2563 ที่รัฐบาลเริ่มมีค าสั่งปิดกิจการในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวเพราะพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  ท าให้กลุ่มแรงงานบางส่วนที่ไม่มีงานท าจึงต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา  อสม.จึงต้องท า
หน้าที่ในการคัดกรองคนกว่า 40,000 ราย ที่เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดล าปาง และพบผู้ติดเชื้อ 4 ราย 
จากอ าเภองาว แต่ปัจจุบันหายเป็นปกติหมดแล้ว  ประธาน อสม.ชุมชนรถไฟนครล าปาง ได้อธิบายถึง
ความรับผิดชอบของ อสม.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า   

“ในแต่ละชุมชน อสม. 1 คน จะรับผิดชอบบ้านเรือน 25-30 หลังคาเรือน โดย
ต้องสอดส่องดูแลในพ้ืนที่ที่ตัวเองรับผิดชอบว่าบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คน ใครประกอบอาชีพ
อะไร มีผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่ และการตรวจสอบโดยการ “เคาะประตูบ้าน”
แต่ละหลัง อสม.ต้องรู้จักป้องกันตัวเองโดยการเว้นระยะห่าง 2 เมตร สวมหน้ากาก
อนามัย เมื่อเสร็จภารกิจจะรีบล้างมือด้วยน้ าสบู่และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  
นอกจากนั้น จะมีการติดตาม เจ้าของบ้านทางแอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) แนะน าให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบมาตรการของจังหวัดล าปาง  อสม.จะคอยสอดส่องและก าชับให้สมาชิกแจ้ง
เตือนคนในบ้านให้ดูแลกัน ส่วนคนที่ต้องกักตัว 14 วัน ต้องปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก
กองสาธารณสุข เทศบาลนครล าปาง ร่วมกับ อสม.สับเปลี่ยนเข้าไปเยี่ยมบ้าน ส่วนใหญ่
ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ดูแล
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อเพ่ือทราบเป็นข้อมูล” (‘พลัง อสม.’... แม้เสี่ยงแต่สู้,” 
2563)  

นอกจากนี้ สมาชิกของชุมชนเองสามารถมีบทบาทช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยสาธารณะใน
ชุมชนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การตั้ง
ด่านตรวจภายในชุมชน การดูแลการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนให้ปลอดภัย รวมถึงการไปร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน  ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น กองก าลังอาสาสมัครจราจรหญิงที่เรียกว่า 
“กองร้อยน้ าหวาน” ที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
หรือ สสส.และต ารวจภูธรภาค 4 ซึ่งเดิมมีภารกิจในการช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจในการดูแลความ
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สงบเรียบร้อยในชุมชนโดยเฉพาะภารกิจดูแลการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนให้ปลอดภัยได้ปรับ
บทบาทมามีส่วนร่วมเป็นแนวหน้าตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในชุมชน ช่วย เหลือภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตราร่วมไม่ให้มีประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้าม  เป็นต้น  
(“สสส. ร่วมกับต ารวจภูธรภาค 4 หนุน,” 2563) 

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าชุมชนท้องถ่ินในประเทศไทยจะปรากฏในรูปแบบของคุ้ม 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลไม่นับรวมถึงการจัดที่มีรูปแบบพิเศษ
อย่างกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา  ผู้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่มานานหรืออาจ
เป็นเครือญาติพ่ีน้องกันโดยได้มอบหมายให้ผู้ที่พวกตนไว้วางใจให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือเป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายภูมิภาค  สภาพสังคมในท้องถิ่นจึงเป็น
สังคมกึ่งครอบครัวที่สมาชิกสามารถมาพูดคุยหารือร่วมกันในประเด็นสาธารณะที่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิต
ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวโดยภาครัฐจะด าเนินกิจกรรมผ่านกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล    

ปรัชญาการท างานต ารวจชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจึงช่วย
ขับเคลื่อนให้นโยบายและมาตรการของรัฐที่ออกมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542  รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
จึงท าให้เจ้าพนักงานต ารวจสามารถแสดงบทบาทในหลายด้าน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง อาทิ กองสาธารณสุขของเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
การบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และกิจกรรม
ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ต ารวจชุมชนได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญระหว่างสถานีต ารวจและชุมชน 
โดยต ารวจชุมชนจะมีบทบาทสูงในพ้ืนที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองมากกว่าในเมืองอันเป็น
ผลจากปัจจัยเชิงภารกิจและปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่  ส่วนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  ต ารวจชุมชนอาจแสดงในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน  โดยสถานีต ารวจจะใช้กลไกต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเครื่องมือใน
การเข้าไปสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
พ้ืนที่ของชุมชน คุณลักษณะของประชากรและการด าเนินชีวิต และกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชนด้วย  
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สงบเรียบร้อยในชุมชนโดยเฉพาะภารกิจดูแลการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนให้ปลอดภัยได้ปรับ
บทบาทมามีส่วนร่วมเป็นแนวหน้าตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในชุมชน ช่วย เหลือภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตราร่วมไม่ให้มีประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้าม  เป็นต้น  
(“สสส. ร่วมกับต ารวจภูธรภาค 4 หนุน,” 2563) 

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยจะปรากฏในรูปแบบของคุ้ม 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลไม่นับรวมถึงการจัดที่มีรูปแบบพิเศษ
อย่างกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา  ผู้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่มานานหรืออาจ
เป็นเครือญาติพ่ีน้องกันโดยได้มอบหมายให้ผู้ที่พวกตนไว้วางใจให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ใหญ่บ้าน
เพ่ือเป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายภูมิภาค  สภาพสังคมในท้องถิ่นจึงเป็น
สังคมกึ่งครอบครัวที่สมาชิกสามารถมาพูดคุยหารือร่วมกันในประเด็นสาธารณะที่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิต
ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวโดยภาครัฐจะด าเนินกิจกรรมผ่านกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล    

ปรัชญาการท างานต ารวจชุมชนที่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจึงช่วย
ขับเคลื่อนให้นโยบายและมาตรการของรัฐที่ออกมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542  รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
จึงท าให้เจ้าพนักงานต ารวจสามารถแสดงบทบาทในหลายด้าน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง อาทิ กองสาธารณสุขของเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน      
การบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และกิจกรรม
ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ต ารวจชุมชนได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญระหว่างสถานีต ารวจและชุมชน 
โดยต ารวจชุมชนจะมีบทบาทสูงในพ้ืนที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองมากกว่าในเมืองอันเป็น
ผลจากปัจจัยเชิงภารกิจและปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่  ส่วนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  ต ารวจชุมชนอาจแสดงในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน  โดยสถานีต ารวจจะใช้กลไกต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือใน
การเข้าไปสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
พ้ืนที่ของชุมชน คุณลักษณะของประชากรและการด าเนินชีวิต และกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชนด้วย  
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4.2 ลักษณะของชุมชนและบทบำทต ำรวจชุมชนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 

 ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับจังหวัดที่มี    
ผู้ติดโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา (มีนาคม– สิงหาคม 63) โดยไดใ้ช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจังหวัดแบบเจาะจง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (ติดเชื้อ 1,557 คน) 
สมุทรปราการ (ติดเชื้อ 117 คน) เชียงใหม่ (ติดเชื้อ 41 คน)  สุราษฎร์ธานี (ติดเชื้อ 18 คน) และ
นครราชสีมา (ติดเชื้อ 19 คน) โดยเลือกชุมชนในรูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่เนื่องจากมีจ านวนประชากรมากพอสมควร ตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป มีรายได้เพียงพอที่จะ
บริหารงานในชุมชนและสนับสนุนการท างานของส่วนราชการได้ และครอบคลุมเขตรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจที่มีการปฏิบัติงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์อย่างเห็นได้เด่นชัด  โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ลักษณะของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจเป้าหมาย  
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด การด าเนินมาตรการของเทศบาลและชุมชนใน
การควบคุมการแพร่ระบาด บทบาทของสถานีต ารวจและต ารวจชุมชนที่น ามาใช้ในการควบคุมการแพร่
ระบาด และความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างต ารวจชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  

4.2.1 ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 4.2.1.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ 
สถานีต ารวจภูธรบางพลี (สภ.บางพลี) เป็นสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร

จังหวัดสมุทรปราการ ต ารวจภูธรภาค 1 รับผิดชอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและมีเขตอ านาจ
สอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลบางพลี ต าบลบางปลา ต าบลหนองปรือ 
(บางส่วน) ต าบลบางโฉลง (บางส่วน) และต าบลราชาเทวะ แบ่งสายงานในสถานีต ารวจเป็น 5 สายงาน 
ได้แก่ สายงานอ านวยการ สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานป้องกัน
ปราบปราม  มีหัวหน้าสถานีต ารวจ คือ ผู้ก ากับการ ท าหน้าที่บริหารปกครองเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัด 
สภ.บางพลี จ านวน 205 นาย  โดยฝ่ายป้องกันปราบปรามรับผิดชอบดูแลงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
มีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนของสถานี  สภ.บางพลี ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไก
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) สภ.บางพลี ประกอบด้วย หัวหน้า
สถานีต ารวจ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ส่วนราชการท้องถิ่น และภาคประชาชนในพ้ืนที่ร่วมเป็น
กรรมการเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การท างานของสถานีต ารวจให้เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องการ และใช้กลไกต ารวจชุมชนเข้าไปกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนผ่านผู้น าชุมชนใน
ระดับต่าง ๆ  
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คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลชุมชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
สภาพพ้ืนที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้านจัดสรร 
หอพัก บ้านเช่า ตลาดนัด สถานประกอบการ ร้านค้า และพ้ืนที่เกษตรกรรม(บ่อปลา) ประชาชนในพื้นที่
ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร มีเส้นทางคมนาคมสายส าคัญในเขตพ้ืนที่ คือ ถนนเทพรัตน์
(บางนา-ตราด) ถนนเทพารักษ์ ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายครั้งนี้ คือ ชุมชนคลองขวางบน ตั้งอยู่หมู่ 3 ในเขต
ต าบลบางโฉลง ชุมชนมีลักษณะผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท ทีพั่กอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่การเกษตรบางส่วน มีประชากรอาศัยประมาณ 400 หลังคาเรือน สมาชิกในชุมชนมีสองกลุ่มใหญ่ 
คือ คนในพ้ืนที่ดั้งเดิมและคนทีเ่ข้ามาอยู่ใหม่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวอีกส่วนหนึ่ง  

4.2.1.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที่ 
                 สภ.บางพลี มีความตื่นตัวและเตรียมการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค   
โควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โดยหัวหน้าสถานีต ารวจได้ริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด 
อาทิ  โครงการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานีต ารวจ  
การตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการบนสถานีต ารวจ เป็นต้น  ทางสถานีต ารวจร่วมมือกับฝ่ายปกครอง 
(นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) เทศบาลต าบลบางพลี และภาคเอกชนด าเนินการตามมาตรการและ
นโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศบค.โดยเคร่งครัด  และสามารถระดมทรัพยากร ใน
รูปแบบที่เป็นตัวเงินและสิ่งของจากภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.สภ.บางพลี) ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตราย
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี  ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ  ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 หัวหน้าสถานีต ารวจได้เริ่มมีนโยบายปรับปรุง
สถานีต ารวจเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การติดตั้งฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่        
ผู้ให้บริการและประชาชน  การจัดท าแผนปฏิบัติการในการออกตรวจและเผชิญเหตุ และการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนและวิธีการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบการ  นอกจากนี้   
ทางสถานีใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ผ่าน
ระบบสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การน าเสนอกิจกรรมของสถานีต ารวจผ่านสื่อสังคมเฟซบุ๊ก(Facebook) 
การจัดตั้งกลุ่มต ารวจบ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) การใช้
เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (drone) ในการดูแลผู้ถูกกักตัวเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตัวเจ้าหน้าที่และผู้ถูกกักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 
          ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย สภ.บางพลี ด าเนินนโยบายตามนโยบายและ
ค าสั่งของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยตั้งจุดตรวจเพ่ือควบคุมการเดินข้ามจังหวัดและการเดินทางใน
เวลาห้าม มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในหลายภารกิจ   หัวหน้า
สถานีต ารวจภูธรบางพลีได้แสดงบทบาทน าอย่างเด่นชัดในการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน     
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คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลชุมชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
สภาพพ้ืนที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้านจัดสรร 
หอพัก บ้านเช่า ตลาดนัด สถานประกอบการ ร้านค้า และพ้ืนที่เกษตรกรรม(บ่อปลา) ประชาชนในพื้นที่
ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร มีเส้นทางคมนาคมสายส าคัญในเขตพ้ืนที่ คือ ถนนเทพรัตน์
(บางนา-ตราด) ถนนเทพารักษ์ ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายครั้งนี้ คือ ชุมชนคลองขวางบน ตั้งอยู่หมู่ 3 ในเขต
ต าบลบางโฉลง ชุมชนมีลักษณะผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท ทีพั่กอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่การเกษตรบางส่วน มีประชากรอาศัยประมาณ 400 หลังคาเรือน สมาชิกในชุมชนมีสองกลุ่มใหญ่ 
คือ คนในพ้ืนที่ดั้งเดิมและคนทีเ่ข้ามาอยู่ใหม่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวอีกส่วนหนึ่ง  

4.2.1.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที่ 
                 สภ.บางพลี มีความตื่นตัวและเตรียมการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค   
โควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โดยหัวหน้าสถานีต ารวจได้ริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด 
อาทิ  โครงการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานีต ารวจ  
การตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการบนสถานีต ารวจ เป็นต้น  ทางสถานีต ารวจร่วมมือกับฝ่ายปกครอง 
(นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) เทศบาลต าบลบางพลี และภาคเอกชนด าเนินการตามมาตรการและ
นโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศบค.โดยเคร่งครัด  และสามารถระดมทรัพยากร ใน
รูปแบบที่เป็นตัวเงินและสิ่งของจากภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.สภ.บางพลี) ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตราย
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี  ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ  ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 หัวหน้าสถานีต ารวจได้เร่ิมมีนโยบายปรับปรุง
สถานีต ารวจเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การติดตั้งฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่        
ผู้ให้บริการและประชาชน  การจัดท าแผนปฏิบัติการในการออกตรวจและเผชิญเหตุ และการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนและวิธีการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบการ  นอกจากนี้   
ทางสถานีใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ผ่าน
ระบบสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การน าเสนอกิจกรรมของสถานีต ารวจผ่านสื่อสังคมเฟซบุ๊ก(Facebook) 
การจัดตั้งกลุ่มต ารวจบ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) การใช้
เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (drone) ในการดูแลผู้ถูกกักตัวเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตัวเจ้าหน้าที่และผู้ถูกกักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 
          ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย สภ.บางพลี ด าเนินนโยบายตามนโยบายและ
ค าสั่งของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติโดยตั้งจุดตรวจเพ่ือควบคุมการเดินข้ามจังหวัดและการเดินทางใน
เวลาห้าม มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนในหลายภารกิจ   หัวหน้า
สถานีต ารวจภูธรบางพลีได้แสดงบทบาทน าอย่างเด่นชัดในการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน     
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โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ระหว่างต ารวจชุมชนและท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนที่ ส่วนราชการภูมิภาค (นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และส่วนราชการท้องถิ่น (เทศบาล อบจ. 
และ อบต.) ภาคเอกชน และสมาชิกในชุมชนท าให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือกันในการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้วิจัย
ได้ส ารวจพ้ืนที่โดยรอบสถานีต ารวจและเขตรับผิดชอบของ สภ.บางพลี  ซึ่งรับผิดชอบเทศบาลบางพลี 
พบว่า ทุกจุดของการให้บริการประชาชนได้มีการเตรียมการรับมือกับการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีทั้งใน
ส่วนของการป้องกันตัวบุคลากรต ารวจของสถานีต ารวจเองและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เช่น การ
ท าฉากพลาสติกกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนผู้มารับบริการ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
ส าหรับล้างมือไว้บริการประชาชน การมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก าชับให้ผู้เข้ามาในบริเวณสถานีต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัย  ซึ่ง ผู้ก ากับการ สภ.บางพลี  ได้ให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบาย
ของสถานีต ารวจที่น่าสนใจ ดังนี้  

“ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ใหม่ๆ ผมคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาด
น่าจะเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอน จึงได้เริ่มเตรียมการโดยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่
ต ารวจและชาวบ้านที่มาติดต่อราชการตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 63 เป็นต้นมา ราคา
หน้ากากอนามัยเวลานั้นแค่ 2 บาทกว่า  เราเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิดกับต ารวจ
และสื่อสารกับชาวบ้านทั้งในรูปแบบแผ่บพับ ติดประกาศบนสถานี ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ 
เป็นต้น  สน.บางพลี ใช้เฟสบุ๊คและแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของ
ต ารวจให้ชาวบ้านทราบมาโดยตลอด เราจะบอกให้เค้ารู้ว่าต ารวจท าอะไร มีกิจกรรม
อะไรบ้าง  พ้ืนที่บางพลีมีความหลากหลายเป็น   ทั้งชุมชนอยู่อาศัยและย่านธุรกิจ
อุตสาหกรรมท าให้ กต.ตร. มีความเข้มแข็งสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของ
สถานีต ารวจและประชาชนได้เป็นอย่างดี  ในช่วงที่มีนโยบายตู้ปันสุขของ ตร. กลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการแจกสิ่งของให้ชาวบ้านเยอะมาก     
ซ่ึงต ารวจจะถูกร้องขอให้ไปชว่ยจดัระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย” 

4.2.1.3 บทบาทต ารวจชุมชนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สภ.บางพลี ได้จัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 1 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจ    

5 นาย  มีสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้า รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นรองหัวหน้า        
ท าหน้าที่เข้าชุมชนเพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หาข่าว และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ต ารวจชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิด
กับชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันโรครูปแบบต่าง ๆ บนพ้ืนฐานความคิดว่า เมื่อชาวบ้านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19  
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มาตรการป้องกันโรค และข้อก าหนด ข้อห้ามที่รัฐก าหนดอย่างถูกต้องจะท าให้ชาวบ้านมีความเข้าใจที่
ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกพร้อมร่วมมือที่จะปฏิบัติตามข้อแนะน าทางสาธารณสุขรวมถึง     
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยต ารวจชุมชนจะเข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวกในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนท าให้
ประชาชน มีความอบอุ่นใจมากขึ้น  สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด คือ ระบบ
การตรวจให้คะแนนในการปฏิบัติตามค าแนะน า โดยสถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ที่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข ประกาศค าสั่งต่างๆ จะได้รับค าชมเชยและอนุญาตให้เปิดกิจการท าให้การ
ปฏิบัติของประชาชนเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญมากขึ้น 
   ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในห้วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดฯ ในสังคมไทย 
คือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันอาหาร น้ าดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ของคนไทย อาทิ โครงการตู้ปันสุข อาสาสมัคร
จัดท าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือในการส่งมอบสิ่งของและอาหารให้ประชาชนที่เดือดร้อน หรือช่วยจัดระเบียบการแจกจ่าย
สิ่งของช่วยเหลือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมซึ่งนับว่าส่งผลในทางบวกท าให้ประชาชนเห็นถึงความเสียสละในการท าหน้าที่ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมมากขึ้น  มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
กฎระเบียบของสังคมมาเป็นการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชนซึ่ง
สอดคล้องกับปรัชญาต ารวจชุมชนอย่างแท้จริง 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชส.) รายหนึ่งของ สภ.บางพลี ซ่ึงท างาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.บางพลี มานานกว่า 20 ปี  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า 

“พ้ืนที่บางพลียังมีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นเครือญาติ
ที่เหลือเป็นพวกเข้ามาอยู่ใหม่ ก็มีจะมีสนิทบ้างไม่สนิทบ้าง แต่เราท างานร่วมกับชุมชน
มาโดยตลอดรักกันเหมือนพ่ีน้อง อาศัยว่าเราอยู่ในพ้ืนที่มานานคุ้นเคยกับทั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน หัวหน้าชุมชน เวลามีงานอะไรก็จะขอแรงช่วยเหลือกัน ตอนมีโควิดระบาดผมกับ
ทีม ตชส. ลงชุมชนท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทางอ าเภอเกือบทุกวันตาม
นโยบายของรัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เราช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่ประชาชน ทีม ตชส.ของ สภ.บางพลี ช่วย 
อสม.ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง เราใช้วิธีการดินเคาะประตูบ้านเพ่ือสอบถาม 
ใช้รถสายตรวจของสถานีต ารวจจอดตามจุดส าคัญในพ้ืนที่ เช่น บริเวณหน้าตลาด 
ทางเข้าหมู่บ้าน หน้าโรงเรียน เป็นต้น  เพ่ือประกาศประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากโควิดตามนโยบายรัฐบาลแล้วรายงานผลให้ท่านผู้ก ากับการทราบทุกวัน  
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มาตรการป้องกันโรค และข้อก าหนด ข้อห้ามที่รัฐก าหนดอย่างถูกต้องจะท าให้ชาวบ้านมีความเข้าใจที่
ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกพร้อมร่วมมือที่จะปฏิบัติตามข้อแนะน าทางสาธารณสุขรวมถึง     
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยต ารวจชุมชนจะเข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวกในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนท าให้
ประชาชน มีความอบอุ่นใจมากขึ้น  สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด คือ ระบบ
การตรวจให้คะแนนในการปฏิบัติตามค าแนะน า โดยสถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ที่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข ประกาศค าสั่งต่างๆ จะได้รับค าชมเชยและอนุญาตให้เปิดกิจการท าให้การ
ปฏิบัติของประชาชนเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญมากขึ้น 
   ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในห้วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดฯ ในสังคมไทย 
คือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันอาหาร น้ าดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ของคนไทย อาทิ โครงการตู้ปันสุข อาสาสมัคร
จัดท าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือในการส่งมอบสิ่งของและอาหารให้ประชาชนที่เดือดร้อน หรือช่วยจัดระเบียบการแจกจ่าย
สิ่งของช่วยเหลือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมซึ่งนับว่าส่งผลในทางบวกท าให้ประชาชนเห็นถึงความเสียสละในการท าหน้าที่ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมมากขึ้น  มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
กฎระเบียบของสังคมมาเป็นการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชนซึ่ง
สอดคล้องกับปรัชญาต ารวจชุมชนอย่างแท้จริง 
   เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชส.) รายหนึ่งของ สภ.บางพลี ซึ่งท างาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.บางพลี มานานกว่า 20 ปี  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า 

“พ้ืนที่บางพลียังมีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นเครือญาติ
ที่เหลือเป็นพวกเข้ามาอยู่ใหม่ ก็มีจะมีสนิทบ้างไม่สนิทบ้าง แต่เราท างานร่วมกับชุมชน
มาโดยตลอดรักกันเหมือนพ่ีน้อง อาศัยว่าเราอยู่ในพ้ืนที่มานานคุ้นเคยกับทั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน หัวหน้าชุมชน เวลามีงานอะไรก็จะขอแรงช่วยเหลือกัน ตอนมีโควิดระบาดผมกับ
ทีม ตชส. ลงชุมชนท างานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทางอ าเภอเกือบทุกวันตาม
นโยบายของรัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เราช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่ประชาชน ทีม ตชส.ของ สภ.บางพลี ช่วย 
อสม.ลงไปในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง เราใช้วิธีการดินเคาะประตูบ้านเพ่ือสอบถาม 
ใช้รถสายตรวจของสถานีต ารวจจอดตามจุดส าคัญในพ้ืนที่ เช่น บริเวณหน้าตลาด 
ทางเข้าหมู่บ้าน หน้าโรงเรียน เป็นต้น  เพ่ือประกาศประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากโควิดตามนโยบายรัฐบาลแล้วรายงานผลให้ท่านผู้ก ากับการทราบทุกวัน  
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ในบางชุมชนที่เป็นมุสลิมจะค่อนข้างเป็นชุมชนปิด ต ารวจทั่วไปเข้าไม่ถึงต้องอาศัยทีม 
ตชส. ทีจ่ะเข้าไปขอความร่วมมือได้เพราะผู้น าชุมชนให้ไว้วางใจนับถือ”   

   สอดคล้องกับความเห็นของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ชุมชนคลองขวางบน ซึ่ง              
ท างานในพ้ืนที่มานานกว่า 10 ปี ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของต ารวจชุมชน สภ.บางพลี ว่า  

“ดาบซอล และหัวหน้า ตชส. เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนทักทายคนในชุมชน
สม่ าเสมอ  รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิด ทางอ าเภอ ชุมชน 
และต ารวจร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ร่วมกันอยู่ตลอด แจ้งเบาะแส
บุคคลต้องสงสัยท าให้อาชญากรรมมีน้อยมาก  ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทางต ารวจชุมชนได้ช่วยตรวจคัดกรองตามบ้าน และแจ้งประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หากพบการกระท าผิดก็จะว่ากล่าวตักเตือนก่อนท าให้การอยู่ร่วมกันและไว้วางใจกัน
ในช่วงโควิดเกิดข้ึนง่าย” 

เมื่อพิจารณาในแง่ของปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพ้ืนที่ สภ.บางพลี กล่าวได้ว่า ต ารวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.) มีบทบาทใน
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานีต ารวจ หน่วยงานเทศบาล และท้องถิ่นชุมชน  
เนื่องจากต ารวจได้ท าหน้าที่เป็นได้ทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายหลักเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการด้ านความ
มั่นคงและป้องกันโรคติดเชื้อที่รัฐก าหนดขึ้น เช่น มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานฯ มาตรการระวัง
ป้องกันตนเองในสถานที่สาธารณะ เป็นต้น โดยมีการจับกุมด าเนินคดีอย่างเฉียบขาด  ในขณะเดียวกัน
ต ารวจชุมชนและต ารวจสายตรวจได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติของอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการตรวจคัดกรองโรคและตรวจสอบการกักกันในพ้ืนที่ที่ก าหนดท าให้
สถานีต ารวจกลายเป็นจุดประสานงานที่ส าคัญในการสื่อสารข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ ฝ่าฝืนต่อมาตรการและข้อก าหนดที่รัฐบาล
ก าหนดขึ้น  

4.2.2  ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4.2.2.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์  
เกาะสมุยเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีป อยู่ตอนกลางของอ่าวไทย ห่างจาก

แผ่นดินใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่เฉพาะเกาะสมุยราว 227 ตารางกิโลเมตร กว้าง 21 
กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุยจึงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต
และเกาะช้าง  ประชากรบนเกาะมีจ านวน 70,369 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 33,946 คน ประชากร
หญิง 36,423 คน ต าบลที่มีประชากรมากที่สุด ต าบลบ่อผุด รองลงมา ต าบลอ่างทอง มีจ านวนหลังคา
เรือน 54,955 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 309.995 คน/ตารางกิโลเมตร 
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นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝง อีกประมาณ 300,000 คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ประมาณ 3,000 คน/วัน14 พ้ืนที่เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลนครเกาะ 
สมุย ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งอ าเภอเกาะสมุย รวม 7 ต าบล 39 ชุมชน ได้แก่ ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะ
น้อย ต าบลตลิ่งงาม ต าบลหน้าเมือง ต าบลมะเร็ต ต าบลบ่อผุดและ ต าบลแม่น้ า  สถานีต ารวจที่ตั้งอยู่
บนเกาะสมุย มีจ านวน 2 สถานี คือ สภ.เกาะสมุย และ สภ.บ่อผุด  อยู่ภายใต้การบริหารปกครองของ
ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต ารวจภูธรภาค 8 มีหัวหน้าสถานีต ารวจในระดับผู้ก ากับการ แบ่งสาย
งานรับผิดชอบออกเป็น 5 สายงาน เช่นเดียวกันสถานีต ารวจทั่วไป ได้แก่ สายงานอ านวยการ สายงาน
สืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานป้องกันปราบปราม โดยงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีรองผู้ก ากับการเป็นหัวหน้างาน  ส าหรับ  
สภ.เกาะสมุย มีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานจริงรวม 107 นาย  

4.2.2.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มี

ค าสั่งเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยเบื้องต้นได้มอบหมายส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง 
การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เป็นการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และได้สั่งการให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ
หรือได้รับมอบหมายให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานจุดตรวจเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
โดยสนธิก าลังกับหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัคร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฯลฯ15  ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งให้ปิดสถานประกอบการในบางส่วน เช่น 
ห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น ตลาด ตลาดนัด
และตลาดเปิดท้ายให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง  อาหารปรุงส าเร็จ ร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มทุกประเภทให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือน ากลับไปบริโภคที่ อ่ืน         
เป็นต้น16  และค าสั่งให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ยกเว้น 
โรงแรมซ่ึงทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพ่ือกักกันไว้สังเกตอาการ ( local 

                                                           
14 ข้อมูลส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย ณ เดือนมีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.kohsamuicity.go.th 
15 หนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3 /ว 2664 ลง 24 มีนาคม 2563 เร่ือง การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   
16 ค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที ่2057/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)  
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นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝง อีกประมาณ 300,000 คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ประมาณ 3,000 คน/วัน14 พ้ืนที่เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลนครเกาะ 
สมุย ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งอ าเภอเกาะสมุย รวม 7 ต าบล 39 ชุมชน ได้แก่ ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะ
น้อย ต าบลตล่ิงงาม ต าบลหน้าเมือง ต าบลมะเร็ต ต าบลบ่อผุดและ ต าบลแม่น้ า  สถานีต ารวจที่ตั้งอยู่
บนเกาะสมุย มีจ านวน 2 สถานี คือ สภ.เกาะสมุย และ สภ.บ่อผุด  อยู่ภายใต้การบริหารปกครองของ
ต ารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต ารวจภูธรภาค 8 มีหัวหน้าสถานีต ารวจในระดับผู้ก ากับการ แบ่งสาย
งานรับผิดชอบออกเป็น 5 สายงาน เช่นเดียวกันสถานีต ารวจทั่วไป ได้แก่ สายงานอ านวยการ สายงาน
สืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานป้องกันปราบปราม โดยงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีรองผู้ก ากับการเป็นหัวหน้างาน  ส าหรับ  
สภ.เกาะสมุย มีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานจริงรวม 107 นาย  

4.2.2.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มี

ค าสั่งเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อย่างต่อเนื่อง  โดยเบื้องต้นได้มอบหมายส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง 
การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เป็นการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และได้สั่งการให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ
หรือได้รับมอบหมายให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานจุดตรวจเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
โดยสนธิก าลังกับหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัคร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฯลฯ15  ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งให้ปิดสถานประกอบการในบางส่วน เช่น 
ห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น ตลาด ตลาดนัด
และตลาดเปิดท้ายให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง  อาหารปรุงส าเร็จ ร้านอาหารหรือ
เครื่องดื่มทุกประเภทให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือน ากลับไปบริโภคที่ อ่ืน         
เป็นต้น16  และค าสั่งให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ยกเว้น 
โรงแรมซ่ึงทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพ่ือกักกันไว้สังเกตอาการ ( local 

                                                           
14 ข้อมูลส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย ณ เดือนมีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.kohsamuicity.go.th 
15 หนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3 /ว 2664 ลง 24 มีนาคม 2563 เร่ือง การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   
16 ค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที ่2057/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เร่ือง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)  
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quarantine) หรือใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-1917   

ผลจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และค าสั่งทางปกครอง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดท าให้ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้รับ
ผลกระทบทั้งในทางด้านการด าเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพ้ืนที่มี
รายได้หลักจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางทั้งทางเรือและทางอากาศไปพักผ่อนและ /
หรือประกอบธุรกิจบนเกาะ คนบนเกาะมีเพียงหลักหมื่นคน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไปรอบโลก
ท าให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
ส่วนชาวต่างชาติที่อยู่ต้องถูกคัดกรองและกักตัวหากมีการเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไปท าให้
เทศบาลนครเกาะสมุยต้องร้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ต ารวจ อ าเภอ ต าบล 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือระดมพลังในการตรวจคัดกรองการผ่านเข้ามาบนเกาะ 
การตั้งจุดตรวจชุมชน การตั้งด่านเคอร์ฟิวในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลซึ่งนับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี   

 ส่วนในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติของต ารวจ คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจของ สภ.เกาะสมุย สามารถปรับใช้ภาคีเครือข่ายทางสังคมหรือกลไกประชารัฐได้เป็นอย่างดี  
แม้ว่าสภาพความเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งและการ
ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ แต่ชุมชนท้องถิ่นและเทศบาลสามารถใช้ศักยภาพทางธุรกิจ
ระดมทรัพยากรทั้งในด้านงบประมาณและสิ่งของมาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นด าเนินการตาม
มาตรการของรัฐอย่างแข็งขัน มีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนเกาะทุกวัน  ต ารวจและ
อาสาสมัครในชุมชนจะตั้งด่านชุมชนและด่านตรวจเคอร์ฟิวตามนโยบายของรัฐบาล การสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบในชุมชน การช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน การระดมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในชุมชน เป็นต้น  ความส าเร็จส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรี
เทศบาลเกาะสมุยที่เล็งเห็นความส าคัญของกลุ่ม อสม. ซึ่งมีจ านวนกว่า 800 คน ในการท าหน้าที่คัด
กรองนักท่องเที่ยวและคนที่ขึ้นมาบนเกาะ จึงจัดสรรงบประมาณของเทศบาลมาให้เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น กลุ่มไลน์ มาใช้เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารภายในชุมชนท าให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จากการ
สัมภาษณ์รองประธาน กต.ตร.สภ.เกาะสมุย ท่านหนึ่งเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเทศบาลนครเกาะสมุย ทราบว่า    

                                                           
17 ค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที ่2193/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เร่ือง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค          
โควิด-19 (ฉบับที ่9) 
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“ช่วงเดือนมีนาคม 63 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของทุก
ฝ่ายเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว  เทศบาลนครเกาะสมุยและส่วนราชการได้ท างาน
ร่วมกันเพ่ือป้องกันและสกัดกั้นเชื้อโควิดไว้ให้ได้  เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นฐานธุรกิจส าคัญของเรา  ชาวต่างชาติเยอะจึงจ าเป็นต้องตรวจคัดกรอง
กันทุกวัน  ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ล็อคดาวน์ประเทศ เราต้องออกไปตรวจคัดกรองคนที่จะ
ขึ้นมาและออกไปจากเกาะทุกวันโดยเฉพาะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเพราะกลัวการ
แพร่ระบาด ในพ้ืนที่เกาะสมุยมีติดเชื้อไป 7 ราย เป็นคนฝรั่งเศส 2 คน และคนไทย      
5 คน  แต่พวกเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยินยอมกักตัวเองในที่พัก ปัจจุบันรักษา
หายหมดแล้ว”  

4.2.1.3 บทบาทต ารวจชุมชนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
        บทบาทต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่ สภ.เกาะสมุย คล้ายคลึงกับพ้ืนที่อ่ืน คือ 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ และอ านวยความสะดวกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทศบาล
นครเกาะสมุยในการประชาสัมพันธ์เป็นหลักโดยเข้าไปช่วยสนับสนุนการท าหน้างานของทีมเทศบาล
และ อสม.ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิมจึงมีความรัก
ความผูกพันกันในชุมชนบนเกาะ ต้องการให้เกิดความปลอดภัยที่สุดกับคนในชุมชน  สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้ชาวบ้านมีความระมัดระวังตนเองและและกระตือรือร้นอย่างมากท่ี
จะท าให้พ้ืนที่เกาะสมุยปราศจากคนติดเชื้อให้ได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการด าเนินธุรกิจ
ค้าขายโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตหลักของชาวบ้านบนเกาะสมุย  ทางสถานีได้จัดตาราง
เวรการออกตรวจตราในชุมชนของต ารวจชุมชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านและให้
ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  รองผู้ก ากับการป้องกัน
ปราบปราม สภ.เกาะสมุย  ได้กล่าวถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เกาะสมุย ว่า   

“เกาะสมุยเป็นพ้ืนที่เล็ก รู้จักกันหมด ต ารวจส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายเทศบาล ท้องถิ่น และอสม.กันมานาน ทางเทศบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท างานในการตรวจคัดกรองเชิงรุก การตั้งด่านชุมชน และ
กิจกรรมสังคมอ่ืน โดยเฉพาะในช่วงประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา  
22.00-04.00 น. ช่วงแรกชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร และฝ่าฝืนข้อก าหนดอยู่บ้าง แต่
ต ารวจและผู้ใหญ่บ้าน อสม.พยายามเร่งประชาสัมพันธ์กันทุกวัน ทางสถานีด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีผลการจับกุมในช่วงเดือนแรกไป 30 กว่าราย  และ
เดือนที่สองอีกกว่า 50 ราย  แต่หลังจากนั้นลดน้อยลงจนแทบไม่มีการฝ่าฝืนอีกและให้
ความร่วมมือดี ทาง สภ.เกาะสมุย ใช้การสื่อสารกับชาวบ้านผ่านไลน์กลุ่มและเฟสบุ๊ค       
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของเราและให้ก าลังใจชาวบ้านเกือบทุกวัน” 



75บทที่ 4 ตำ�รวจชุมชนกับก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย

75 
 

“ช่วงเดือนมีนาคม 63 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของทุก
ฝ่ายเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว  เทศบาลนครเกาะสมุยและส่วนราชการได้ท างาน
ร่วมกันเพ่ือป้องกันและสกัดกั้นเชื้อโควิดไว้ให้ได้  เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นฐานธุรกิจส าคัญของเรา  ชาวต่างชาติเยอะจึงจ าเป็นต้องตรวจคัดกรอง
กันทุกวัน  ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ล็อคดาวน์ประเทศ เราต้องออกไปตรวจคัดกรองคนที่จะ
ขึ้นมาและออกไปจากเกาะทุกวันโดยเฉพาะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเพราะกลัวการ
แพร่ระบาด ในพ้ืนที่เกาะสมุยมีติดเชื้อไป 7 ราย เป็นคนฝร่ังเศส 2 คน และคนไทย      
5 คน  แต่พวกเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ยินยอมกักตัวเองในที่พัก ปัจจุบันรักษา
หายหมดแล้ว”  

4.2.1.3 บทบาทต ารวจชุมชนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
        บทบาทต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่ สภ.เกาะสมุย คล้ายคลึงกับพ้ืนที่อ่ืน คือ 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ และอ านวยความสะดวกช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทศบาล
นครเกาะสมุยในการประชาสัมพันธ์เป็นหลักโดยเข้าไปช่วยสนับสนุนการท าหน้างานของทีมเทศบาล
และ อสม.ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิมจึงมีความรัก
ความผูกพันกันในชุมชนบนเกาะ ต้องการให้เกิดความปลอดภัยที่สุดกับคนในชุมชน  สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้ชาวบ้านมีความระมัดระวังตนเองและและกระตือรือร้นอย่างมากท่ี
จะท าให้พ้ืนที่เกาะสมุยปราศจากคนติดเชื้อให้ได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการด าเนินธุรกิจ
ค้าขายโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตหลักของชาวบ้านบนเกาะสมุย  ทางสถานีได้จัดตาราง
เวรการออกตรวจตราในชุมชนของต ารวจชุมชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านและให้
ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19  รองผู้ก ากับการป้องกัน
ปราบปราม สภ.เกาะสมุย  ได้กล่าวถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เกาะสมุย ว่า   

“เกาะสมุยเป็นพ้ืนที่เล็ก รู้จักกันหมด ต ารวจส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายเทศบาล ท้องถิ่น และอสม.กันมานาน ทางเทศบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท างานในการตรวจคัดกรองเชิงรุก การตั้งด่านชุมชน และ
กิจกรรมสังคมอ่ืน โดยเฉพาะในช่วงประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา  
22.00-04.00 น. ช่วงแรกชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร และฝ่าฝืนข้อก าหนดอยู่บ้าง แต่
ต ารวจและผู้ใหญ่บ้าน อสม.พยายามเร่งประชาสัมพันธ์กันทุกวัน ทางสถานีด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีผลการจับกุมในช่วงเดือนแรกไป 30 กว่าราย  และ
เดือนที่สองอีกกว่า 50 ราย  แต่หลังจากนั้นลดน้อยลงจนแทบไม่มีการฝ่าฝืนอีกและให้
ความร่วมมือดี ทาง สภ.เกาะสมุย ใช้การสื่อสารกับชาวบ้านผ่านไลน์กลุ่มและเฟสบุ๊ค       
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของเราและให้ก าลังใจชาวบ้านเกือบทุกวัน” 
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ส่วนในระดับของเทศบาล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลอ่างทอง  ได้กล่าวถึงการท างานของ อสม.และต ารวจชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า 

     “อสม.เกาะสมุย มี 897 คน พวกเราท างานกันหนักมากช่วงนั้น ต้องออกกันตั้งแต่เช้า
กลับบ้านดึก ต้องไปรอท่ีท่าเรือเพ่ือคัดกรองคนขึ้นมาบนเกาะ เงินค่าตอบแทนก็น้อยมาก
แค่ค่าเดินทางก็หมดแล้วแต่คนในชุมชนน่ารักมากช่วยกันทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมาก 
ต ารวจเกาะสมุยท างานเคียงข้างกับเราตลอด เราต้องอาศัยต ารวจช่วยพาเราเข้าชุมชน
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา อยากให้รัฐบาลเห็นความส าคัญของ อสม. เพราะเรา
ท างานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องการให้ชุมชนมีความปลอดจากเชื้อโควิด  
อยากฝากทางรัฐบาลช่วยพิจารณาสนับสนุนเงินค่าตอบแทนให้กับ อสม.ด้วย” 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจ เทศบาล เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนในชุมชนบน
เกาะสมุยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ต ารวจชุมชนสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนและ 
ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันเป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์วิกฤติของโรคโควิด-19 

4.2.3 ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และสถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ 
 สถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่) เดิมใช้ชื่อว่า กองเมือง

ต ารวจภูธร อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2514  เป็นสถานี
ต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต ารวจภูธรภาค 5 มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 ต าบล 
ได้แก่  ต าบลพระสิงห์  ต าบลศรีภูมิ(บางส่วน) ต าบลช้างม่อย(บางส่วน)  ต าบลช้างคลาน ต าบลหายยา 
ต าบลป่าแดด และต าบลแม่เหียะ  โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
เป็นองค์กรท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 24.405 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
15,253.12 ไร่  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลรวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต าหนัก บ้านอุโบสถ บ้าน
ป่าจี้ บ้านท่าข้าม บ้านดอนปิน บ้านใหม่สามัคคี บ้านต าหนักใหม่ บ้านวรุณนิเวศน์ บ้านไทยสมุทร และ
บ้านป่าเป้า ต าบลแม่เหียะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  มีประชากรรวม 10 หมู่บ้านกว่า 14,000 
หลังคาเรือน  รวมประมาณ 2 หมื่นคน นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่อีกกว่า 1 
หมื่นคน การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจตรงกัน
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเทศบาลในสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ 18  เทศบาลเมืองแม่เหียะ    
ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ได้น าเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                           
18 ดูรายละเอียดได้ที่  http://maehia.go.th/page/contents/history/ 
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โดยเฉพาะการจัดท าฐานข้อมูลส ามะโนประชากรและการให้บริการแบบออนไลน์  ในช่วงที่เกิด
สถานการณ์โควิดทางเทศบาลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่ได้จัดท าไว้เพ่ือ
ส ารวจจ านวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่และอยู่นอกพ้ืนที่โดยประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  นอกจากนี้ ทางเทศบาลได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ในแต่ละชุมชนเพ่ือ
สื่อสารและแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบตลอดเวลาโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบุคคล
นอกพ้ืนที่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีแล้วไม่ได้มีการกักตัวหรือแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ   

    ส่วนสถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ (สภ.แม่โจ้ ) มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 ต าบลของ     
อ าเภอสันทราย มีพ้ืนที่รวม 111.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ต าบลหนองหาร  ต าบลป่าไผ่  และ
ต าบลหนองจ๊อม  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพ้ืนที่จ านวน 58,590 คน ประกอบด้วยประชากร
พ้ืนที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น  กระเหรี่ยง ไทใหญ่ มอญ  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร มี
แหล่งชุมชนหนาแน่น อยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหอพัก หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนพักอาศัย สถาน
ประกอบการ ร้านค้า  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และ รับจ้าง  โดยมี เทศบาล     
ในพ้ืนที่รวม 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลต าบลหนองจ๊อม เทศบาลต าบลป่าไผ่ และเทศบาล
ต าบลหนองหาร  ลักษณะเด่นของคนในชุมชนพ้ืนที่ สภ.แม่โจ้ จะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันและมีความ
เป็นเครือญาติกันสูงกว่าในเขตชุมชนเมือง  หัวหน้าชุมชนใช้วิธีารติดต่อสื่อสารที่เข้มแข็งผ่านหอกระจาย
ข่าวเพ่ือแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านในชุมชนรับรู้ร่วมกัน แต่ละหมู่บ้านได้ตั้งกลุ่มสังคมผ่านระบบมือถือ 
(กลุ่มไลน์) เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารจากทางราชการท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  
โควิด-19เป็นอย่างดี  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองมากขึ้น และให้ความร่วมมือแจ้งข่าวสารกับทางราชการ
เมื่อมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากนอกพ้ืนที่เข้ามาพักอาศัยในชุมชน   ส าหรับมาตรการและนโยบายเพ่ือการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพ้ืนที่ของ สภ.แม่โจ้ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน 3 ด้าน คือ 
การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดกิจกรรมทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ    

4.2.3.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
  การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเทศบาลแม่เหียะใช้

มาตรการเชิงรุกโดยทีมสาธารณสุขของเทศบาล และ อสม. ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้านจะท าหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ือให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว
ในการระวังป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากโรคโควิด-19  ทีมสาธารณสุขได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดไว้หลายด้าน เช่น การตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่าย การตั้งกลุ่ม
ไลน์ประจ าหมู่บ้านเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น  
ทางเทศบาลจะมีการประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าวันเพ่ือเตรียมการรับมือเป็นอย่างดี   หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลแม่เหียะ  ในฐานะผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข



77บทที่ 4 ตำ�รวจชุมชนกับก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย

77 
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ฐานข้อมูลได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  นอกจากนี้ ทางเทศบาลได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ในแต่ละชุมชนเพ่ือ
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    ส่วนสถานีต ารวจภูธรแม่โจ้ (สภ.แม่โจ้ ) มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 ต าบลของ     
อ าเภอสันทราย มีพ้ืนที่รวม 111.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ต าบลหนองหาร  ต าบลป่าไผ่  และ
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แหล่งชุมชนหนาแน่น อยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหอพัก หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนพักอาศัย สถาน
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ต าบลหนองหาร  ลักษณะเด่นของคนในชุมชนพ้ืนที่ สภ.แม่โจ้ จะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันและมีความ
เป็นเครือญาติกันสูงกว่าในเขตชุมชนเมือง  หัวหน้าชุมชนใช้วิธีารติดต่อสื่อสารที่เข้มแข็งผ่านหอกระจาย
ข่าวเพ่ือแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านในชุมชนรับรู้ร่วมกัน แต่ละหมู่บ้านได้ตั้งกลุ่มสังคมผ่านระบบมือถือ 
(กลุ่มไลน์) เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารจากทางราชการท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  
โควิด-19เป็นอย่างดี  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองมากขึ้น และให้ความร่วมมือแจ้งข่าวสารกับทางราชการ
เม่ือมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากนอกพ้ืนที่เข้ามาพักอาศัยในชุมชน   ส าหรับมาตรการและนโยบายเพ่ือการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพ้ืนที่ของ สภ.แม่โจ้ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน 3 ด้าน คือ 
การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดกิจกรรมทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ    

4.2.3.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
  การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเทศบาลแม่เหียะใช้

มาตรการเชิงรุกโดยทีมสาธารณสุขของเทศบาล และ อสม. ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้านจะท าหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ือให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว
ในการระวังป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากโรคโควิด-19  ทีมสาธารณสุขได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดไว้หลายด้าน เช่น การตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่าย การตั้งกลุ่ม
ไลน์ประจ าหมู่บ้านเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น  
ทางเทศบาลจะมีการประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าวันเพ่ือเตรียมการรับมือเป็นอย่างดี   หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลแม่เหียะ  ในฐานะผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข
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ของเทศบาลและเป็นผู้น าเจ้าหน้าที่ อสม.ออกตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาล
แม่เหียะ ให้ความเห็นว่า  

 “เราเน้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 ก่อนที่
รัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  เราได้เตรียมการเรื่องหน้ากากอนามัยไว้ตั้งแต่
ช่วงฝุ่นละออง pm 2.5 พอรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลก็แจ้งให้
ชาวบ้านได้ทราบถึงมาตรการของรัฐเป็นระยะ  เช่น การคัดกรอง การเดินทางข้ามเขต
จังหวัด การเว้นระยะห่างทางสังคม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกบ้านทั้งในเรื่องของ
เครื่องอุปโภคบริโภคและการให้บริการ  เวลาออกไปท างาน เช่น ได้รับแจ้งว่ามีคนเพ่ิง
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ทางสาธารณสุขของเทศบาล พร้อมกับ อสม. แม่ก านัน และ
พ่ีๆ ต ารวจจะไปกันเป็นทีม ยอมรับว่า ต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ช่วยเหลือเป็นอย่างมาก  เวลาออกไปท างานก็รู้สึกอุ่นใจกว่าไปกันเพียงล าพัง” 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติตัว การบังคับใช้
กฎหมาย และการแจ้งเบาะแสบุคคลกลุ่มเสี่ยง นับเป็นกลยุทธ์หนี่งที่ถูกน ามาใช้ในการระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
อันน าไปสู่ความร่วมมือในระดับต าบลและหมู่บ้านในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้เป็น
อย่างดี  นางอ าพร ธนากูล ก านันต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ เป็นปัจจุบันผ่านหอกระจายข่าว ณ ที่ท าการก านัน เป็นหน่วย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านดอนปิน ได้รับรู้ถึงสถานการณ์และเกิดความตระหนักในการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 เหมือนกันทั้ง 10 หมู่บ้านของต าบลแม่เหียะ   

ส่วนในพ้ืนที่ของ สภ.แม่โจ้  จะเน้นการบูรณการโดยทางสถานีต ารวจจะเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนให้ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐโดยมีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทางสถานี
ต ารวจได้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุด
ตรวจเพ่ือควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด และออกนอกเคหสถานในเวลาห้าม (ด่านตรวจเคอร์ฟิว) โดย
ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากว่ากล่าว ตักเตือน แนะน าการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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4.2.3.3 บทบาทต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
        บทบาทของต ารวจชุมชน สภ.เมืองเชียงใหม่  มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อเป็นหลัก  โดยใช้ทั้งสื่อวิทยุของ
ต ารวจภูธรภาค 5  สื่อสังคมออนไลน์ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถยนต์สายตรวจให้ประชาชน
สามารถมองเห็นได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกันตนเอง เช่น การสวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากที่พัก การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และการให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรองเมื่อต้องเข้าไปพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น  นอกจากนี้ ต ารวจชุมชนได้ร่วมมือ
กับทางเทศบาลในการเข้าตรวจชุมชนตามมาตรการเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับมาจากนอก
พ้ืนที่เสี่ยงทั้งกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และต่างประเทศ โดยต้องกักตัวภายในบ้านหรือสถานที่ที่
ก าหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องลงทะเบียนกับทางก านันผู้ใหญ่บ้าน  หรือทางศูนย์ปฏิบัติการ
พิเศษคิด-19 ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ  เพ่ือเข้าสู่ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพรายวัน  เทศบาลเมืองแม่
เหียะสร้างแรงจูงใจในการรณรงค์ตามนโยบาย “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ” ของรัฐบาล  โดยใช้วลีที่
สร้างพลังเชิงบวก คือ “สังคมอ่อนน้อม ล้อมรัก ด้วยแนวคิด หากท่านรักสังคม สังคมก็จะรักท่าน” จึง
ต้องร่วมกันดูแลตนเอง ครอบครัว เพ่ือให้สังคมปลอดภัยจากโรคโควิด-19  นอกจากน้ี เทศบาลเมือง  
แม่เหียะมีแนวคิดให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ COVID-19 ของเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดโครงการผลิต
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือ น้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับชาวแม่เหียะให้ครบทั้ง       
10 หมู่บ้าน  ส่วนชาวบ้านในชุมชนที่มีความสามารถด้านการใช้จักรเย็บผ้ า อสม. และจิตอาสาได้
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยผลิตหน้ากากอนามัยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครบตามเป้าหมายเพ่ือส่งต่อ
ให้กับคนในชุมชนไปใช้เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง    

     จากการสัมภาษณ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่า 

 “เทศบาลแม่เหียะค่อนข้างมีความพร้อมในด้านมาตรการป้องกันโควิด มีการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างครบถ้วน  ส่วนทางต ารวจกองเมืองมีหน่วยเคลื่อนที่
เร็วไปให้บริการชาวบ้าน จัดเวรยามจุดตรวจชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง  ติดต่อสื่อสารแจ้ง
ข่าวกันทางกลุ่มไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้บริหารข้อความ(แอดมิน)ประจ า
กลุ่ มมีการท าบัญชีกลุ่ ม เสี่ ย งและคอยเฝ้ าระวั งตลอด ตู้ ยามต ารวจมีทุ กจุ ด 
นายกเทศมนตรีท่านเอาใจใส่ มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและท างานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมจนท าให้ได้ทางเทศบาลได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย  ชาวบ้านได้รับการอ านวย
ความสะดวกและความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ เป็นอย่างดี”  
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ส่วนในพ้ืนที่ของ สภ.แม่โจ้  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ร่วมกับอาสาสมัครต ารวจ
บ้านประจ าชุมชนออกประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามค าแนะน าการป้องกันโรค และมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม โดยใช้รถยนต์สายตรวจ เปิดเคร่ืองขยายเสียงไปตามหมู่บ้าน แหล่งชุมชนทุกวัน 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ท้ายรถยนต์สายตรวจเพ่ือกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคโควิด-19  นอกจากนี้ ทางสถานีต ารวจได้ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่โจ้ จัดกิจกรรมปันสุข
โดยการน าสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน และจัด
โครงการอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ออกพบปะเยี่ยมเยียน และน าสิ่งของมอบให้
ผู้ป่วยติดเตียงในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโรคระบาด และท าหน้าที่ เป็น
สื่อกลางรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนให้กับประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลแล้วยังท าให้ความสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้นอีกด้วย  

4.2.4 ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมาและสถานีต ารวจภูธร          
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

4.2.4.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์  
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครราชสีมา (สภ.เมืองนครราชสีมา) ตั้งอยู่ต าบล      

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในสังกัดของต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ต ารวจภูธร
ภาค 3  รับผิดชอบพ้ืนที่ 193.43 ตารางกิโลเมตร  โดยพ้ืนที่รับผิดชอบมีลักษณะผสมผสานทั้งในเขต
เมืองและชานเมืองเมือง กล่าวคือ พ้ืนที่เขตเมือง เป็นที่ตั้งส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ตลาด ชุมชน
แออัด หอพัก บ้านเช่า ส่วนในพ้ืนที่ชานเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนดั้งเดิม พ้ืนที่เกษตรกรรม  
โดยพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนหนองบัวศาลา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา  มีพ้ืนที่
ทางปกครอง 37.50 ตารางกิโลเมตร   มีประชากรในฐานข้อมูลทะเบียนท้องถิ่นเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีจ านวน 126,144 คน เป็นหญิง 67,021 คน เป็นชาย 59,123 คน จ านวนบ้านเรือน 
33,344 หลังคาเรือน (เดือนมกราคม 2563)  เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นประชากรต่อ
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,684 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นหรือย้าย
ถิ่นฐานมาจากจังหวัดใกล้เคียง บางส่วนใช้ภาษาไทยอีสานซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาพูด   ปัจจุบัน
จ านวนประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากโครงการที่พักอาศัยได้ขยายตัวออกไปนอกเขตเทศบาล 
อย่างไรก็ตาม ประชากรแฝงในพ้ืนที่เขตเมืองค่อนข้างมาก ประมาณ 450,000-500,000 คน  ส่วนใหญ่
จะเป็นคนที่เข้ามาท างานหรือท้องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เมืองในเวลากลางวัน แล้วย้ายไปพักอาศัยนอก     
เขตเมืองในเวลากลางคืน 
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          ส่วนสถานีต ารวจภูธรขามทะเลสอ (สภ.ขามทะเลสอ) ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ     
ขามทะเลสอ ติดกับเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง เป็นสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ใน
พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 3 มีก าลังพลรวมทั้งสิ้น 89 นาย แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย งาน
อ านวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร  โดยงานต ารวจชุมชน
สัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของงานป้องกันปราบปรามมีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และด าเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ด้วยเหตุที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานในสายงานป้องกัน
ปราบปรามมีจ านวนไม่มากท าให้งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นเอกเทศโดย
มอบหมายให้รองสารวัตรป้องกันปราบปรามที่ท าหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ 1 นาย ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้วย พ้ืนที่ท าการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอ สภาพพ้ืนที่ทั่วไป
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่พักอาศัย และมีบางส่วนเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม  ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 
รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจบ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  เทศบาลต าบลขามทะเลสอห่างจาก
จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 22 กิโลเมตร มีพ้ืนที่  5.18  ตารางกิโลเมตรหรือ 3,243  ไร่ 50 ตารางวา 
หรือประมาณร้อยละ 2.59  ของพ้ืนที่อ าเภอขามทะเลสอหรือประมาณร้อยละ 0.025 ของพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (พ้ืนทีร่วมประมาณ 20,493.9  ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วย 4 ต าบล 37 หมู่บ้าน จ านวน 
8,097 ครัวเรือน รวมประชากร 23,974 คน (ข้อมูล ณ วันที่1 มิถุนายน 2563) 

4.2.4.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
  ในช่วงการแพร่ระบาดฯ หน่วยงานหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่ ต าบล หมู่บ้าน ต ารวจ อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน (อส.ตรบ.)และภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม โดยอาจมีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางมา
ตรวจสอบเป็นระยะคล้ายกับในพ้ืนที่ต่างจังหวัดของภาคอ่ืน   ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้น าชุมชนที่มีบทบาท
ส าคัญที่สุดในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
รวมถึงการรณรงค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  ยิ่งผู้ใหญ่บ้านมีความเป็นผู้น าสูงยิ่งท าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก  โดยทั่วไป ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้รับข่าวสารจากทางจังหวัด
และอ าเภอมากระจายให้คนในหมู่บ้านทราบผ่านทางหอกระจายข่าวและสื่อที่กลุ่มในหมู่บ้านตั้งขึ้น เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งข่าวสารและรณรงค์ให้ความรู้และการ
ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐ เช่น ในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิว เป็นต้น ท าให้เกิด
การควบคุมพฤติกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยผู้ใหญ่บ้านของ
หมู่บ้านหนองบัวศาลา ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิดว่า  
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          ส่วนสถานีต ารวจภูธรขามทะเลสอ (สภ.ขามทะเลสอ) ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ     
ขามทะเลสอ ติดกับเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง เป็นสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ใน
พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 3 มีก าลังพลรวมทั้งสิ้น 89 นาย แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย งาน
อ านวยการ งานสืบสวน งานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร  โดยงานต ารวจชุมชน
สัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของงานป้องกันปราบปรามมีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และด าเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ด้วยเหตุที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานในสายงานป้องกัน
ปราบปรามมีจ านวนไม่มากท าให้งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นเอกเทศโดย
มอบหมายให้รองสารวัตรป้องกันปราบปรามที่ท าหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ 1 นาย ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้วย พ้ืนที่ท าการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตเทศบาลต าบลขามทะเลสอ สภาพพ้ืนที่ทั่วไป
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ที่พักอาศัย และมีบางส่วนเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม  ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพ 
รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจบ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรรหลายโครงการ  เทศบาลต าบลขามทะเลสอห่างจาก
จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 22 กิโลเมตร มีพ้ืนที่  5.18  ตารางกิโลเมตรหรือ 3,243  ไร่ 50 ตารางวา 
หรือประมาณร้อยละ 2.59  ของพ้ืนที่อ าเภอขามทะเลสอหรือประมาณร้อยละ 0.025 ของพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (พ้ืนที่รวมประมาณ 20,493.9  ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วย 4 ต าบล 37 หมู่บ้าน จ านวน 
8,097 ครัวเรือน รวมประชากร 23,974 คน (ข้อมูล ณ วันที่1 มิถุนายน 2563) 

4.2.4.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
  ในช่วงการแพร่ระบาดฯ หน่วยงานหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่ ต าบล หมู่บ้าน ต ารวจ อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน (อส.ตรบ.)และภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม โดยอาจมีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางมา
ตรวจสอบเป็นระยะคล้ายกับในพ้ืนที่ต่างจังหวัดของภาคอ่ืน   ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้น าชุมชนที่มีบทบาท
ส าคัญที่สุดในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ 
รวมถึงการรณรงค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  ยิ่งผู้ใหญ่บ้านมีความเป็นผู้น าสูงยิ่งท าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก  โดยทั่วไป ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้รับข่าวสารจากทางจังหวัด
และอ าเภอมากระจายให้คนในหมู่บ้านทราบผ่านทางหอกระจายข่าวและสื่อที่กลุ่มในหมู่บ้านตั้งขึ้น เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งข่าวสารและรณรงค์ให้ความรู้และการ
ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐ เช่น ในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิว เป็นต้น ท าให้เกิด
การควบคุมพฤติกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยผู้ใหญ่บ้านของ
หมู่บ้านหนองบัวศาลา ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิดว่า  
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   “หมู่บ้านหนองบัวศาลามีประชากร 1,865 คน  เราแบ่งเป็น 9 คุ้ม (ประมาณ 
30 ครัวเรือน/คุ้ม) ชาวบ้านท าอาชีพเกษตรกรรมท าไร่มันส าปะหลัง และเลี้ยงไก่ชนเป็น
หลัก ประชากรแฝงที่เป็นแรงงานพม่ามีอยู่บ้านส่วนใหญ่ท างานในโรงงาน ทางเจ้าของ
โรงงานแกรับผิดชอบดี และให้การสนับสนุนงบประมาณในการซื้ออาหารแจกให้กับ
ชาวบ้านด้วย  ส่วนชาวบ้านให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  หมู่บ้านของเรา
มีกิจกรรมมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน เราท ากันมาก่อนโควิดเสียอีก ช่วงประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ผมพยายามชี้แจงให้ลูกบ้านได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติตัวผ่านหอกระจายข่าวทุกวัน 
และมีการแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ด้วย หมู่บ้านเราได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทองด้วย  ผมเข้ามาบริหารหมู่บ้านได้ราวแปดปี ก็ตั้งในว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นทุกปี” 

     ส่วนในพ้ืนที่ สภ.ขามทะเลสอ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ถัดออกมาจากเขตเมือง รองสารวัตร
ป้องกันปราบปราม สภ.ขามทะเลสอ ทีท่ าหน้าที่หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์  ได้ให้ความเห็นว่า 

 “การตั้งด่านและการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายอยู่แล้ว การที่รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิดไว้ชัดเจนเพ่ือออกค าสั่งและบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ชัดเจนท าให้
ต ารวจท างานได้ง่ายขึ้น แม้ว่าต ารวจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ แต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบจับกุมผู้ฝ่าฝืน
กฎหมาย และให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขท าให้การควบคุมการแพร่ระบาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”  

4.2.4.3 บทบาทต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัด

ในการเข้าไปรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดเชื้อโดยสายตรวจ
ประจ าต าบลและต ารวจตู้ยามประจ าหมู่บ้านเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนในเขตรับผิดชอบค่อนข้างมาก  โดยท าหน้าที่ทั้งในด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์สร้างฐานมวลชนในพ้ืนที่มาเป็นเวลานานท าให้ชาวบ้านรู้สึก
เป็นมิตรกับและให้ความเป็นกันเอง  คณะกรรมการหมู่บ้านท่านหนึ่ง กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ของ สภ.เมืองนครราชสีมา ว่า “เรารู้สึกอุ่นใจครับเวลาที่ต ารวจเข้ามาตรวจ อยากให้เข้ามา
ตรวจบ่อย ๆ แต่อาชญากรรมในหมู่บ้านหนองบัวศาลามีไม่เยอะมาก ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสพยาเสพติด  
และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ทุ่มเทให้กับหมู่บ้านของเรา”   

  รองสารวัตร(งานป้องกันปราบปราม) ท่านหนึ่งท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.เมืองนครราชสีมา มานานกว่า 10 ปี  ได้กล่าวถึงบทบาทของต ารวจและผู้น า
ชุมชนในห้วงสถานการณ์โควิดไว้ว่า  
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 “พ้ืนที่โรงพักเมืองครอบคลุม 8 ต าบล 133 หมู่บ้าน มีทั้งพ้ืนที่ที่เป็นเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความหลากหลายของประชากร  ในเขตเมืองจะมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่  ส่วนเขตนอกเมืองจะมีลักษณะเป็นเครือญาติหรือคนพ้ืนเพเดิม
มากกว่าซึ่งท าให้การขอความร่วมมือก็ง่ายขึ้นด้วย ช่วงโควิดเราต้องปฏิบัติตามทั้ง
นโยบายจาก ตร. และจังหวัด ส่วนใหญ่เวลาจังหวัดมีค าสั่งหรือออกมาตรการใหม่ๆ 
จะแจ้งให้ต ารวจเข้าไปร่วมด้วยตลอด ผมว่าต ารวจเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุก
กิจกรรม ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมออกตรวจคัด
กรองกับทีม อสม. ตั้งด่านชุมชนและด่านคัดกรองโควิด ด่านเคอร์ฟิว  ผมเห็นว่าผู้น า
ชุมชนจะมีบทบาทอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาด บางหมู่บ้านผู้น าไม่ค่อยสนใจ
ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างท่ีควรจะเป็น”  

ส่วนในพ้ืนที่ต าบลขามทะเลสอซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมากกว่า 
ทางหัวหน้าสถานีต ารวจจะเน้นใช้การประชาสัมพันธ์และร่วมท างานเชิงบูรณาการกับท้องถิ่นโดย
มอบหมายให้ต ารวจชุมชนสัมพันธ์และต ารวจสายตรวจตู้ยามเป็นส่ือกลางในการประสานงาน แบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ตู้ยามในเขตอ าเภอจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจหมุนเวียนมาปฏิบัติให้บริการ
ประชาชนเรื่องท่ัวไป ส่วนตู้ยามที่ตั้งอยู่ในย่านชนบทที่ห่างไกลจากตัวอ าเภอจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
อยู่ประจ าซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มากกว่า  โดยรองสารวัตรป้องกัน
ปราบปราม ที่ท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.ขามทะเลสอ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ของ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ไว้ว่า 

“ช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราปฏิบัติตามมาตรการของ ตร. และ
จังหวัดครบทุกเรื่อง เป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพราะต ารวจมีความสัมพันธ์ที่ดี
มากกับหน่วยงานท้องถิ่นที่นี่ (อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่)  ไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ต ารวจเราช่วยสนับสนุนภารกิจของเทศบาลและจังหวัดอย่างเต็มที่ 
มีการออกตรวจตราร่วมกัน ช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และตั้งด่านชุมชนและด่านเคอร์ฟิว
ตลอด  ในช่วงนโยบายกิจกรรมตู้ปันสุขฝ่ายปกครองและภาคเอกชนมักจะขอก าลังต ารวจ
ไปช่วยจัดระเบียบการจราจรให้เกิดความเรียบร้อย   พวกเขารู้สึกว่าเวลาเห็นต ารวจแล้ว
อุ่นใจ  นายอ าเภอและ อสม.ขยันมากท างานกันทุกวัน”   

หากเปรียบเทียบสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมโดยรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 
นครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในแง่ของสภาพ
ความเป็นเมือง ระยะห่างจากเขตเมือง และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต กล่าวคือ ชาวบ้านในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดนอกเขตเมืองจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐทั้งในด้านการป้องกันตนเอง
และการกักตัวภายในบ้านสูงกว่าชาวบ้านในเขตพ้ืนที่เมืองซึ่งมีความเป็นเครือญาติและชุมชนน้อยกว่าซึ่ง
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 “พ้ืนที่โรงพักเมืองครอบคลุม 8 ต าบล 133 หมู่บ้าน มีทั้งพ้ืนที่ที่เป็นเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความหลากหลายของประชากร  ในเขตเมืองจะมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่  ส่วนเขตนอกเมืองจะมีลักษณะเป็นเครือญาติหรือคนพ้ืนเพเดิม
มากกว่าซึ่งท าให้การขอความร่วมมือก็ง่ายขึ้นด้วย ช่วงโควิดเราต้องปฏิบัติตามทั้ง
นโยบายจาก ตร. และจังหวัด ส่วนใหญ่เวลาจังหวัดมีค าสั่งหรือออกมาตรการใหม่ๆ 
จะแจ้งให้ต ารวจเข้าไปร่วมด้วยตลอด ผมว่าต ารวจเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุก
กิจกรรม ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมออกตรวจคัด
กรองกับทีม อสม. ตั้งด่านชุมชนและด่านคัดกรองโควิด ด่านเคอร์ฟิว  ผมเห็นว่าผู้น า
ชุมชนจะมีบทบาทอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาด บางหมู่บ้านผู้น าไม่ค่อยสนใจ
ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างท่ีควรจะเป็น”  

ส่วนในพ้ืนที่ต าบลขามทะเลสอซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมากกว่า 
ทางหัวหน้าสถานีต ารวจจะเน้นใช้การประชาสัมพันธ์และร่วมท างานเชิงบูรณาการกับท้องถิ่นโดย
มอบหมายให้ต ารวจชุมชนสัมพันธ์และต ารวจสายตรวจตู้ยามเป็นส่ือกลางในการประสานงาน แบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ตู้ยามในเขตอ าเภอจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจหมุนเวียนมาปฏิบัติให้บริการ
ประชาชนเรื่องท่ัวไป ส่วนตู้ยามที่ตั้งอยู่ในย่านชนบทที่ห่างไกลจากตัวอ าเภอจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
อยู่ประจ าซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่มากกว่า  โดยรองสารวัตรป้องกัน
ปราบปราม ที่ท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.ขามทะเลสอ ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่ของ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ไว้ว่า 

“ช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราปฏิบัติตามมาตรการของ ตร. และ
จังหวัดครบทุกเรื่อง เป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการเพราะต ารวจมีความสัมพันธ์ที่ดี
มากกับหน่วยงานท้องถิ่นที่นี่ (อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่)  ไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ต ารวจเราช่วยสนับสนุนภารกิจของเทศบาลและจังหวัดอย่างเต็มที่ 
มีการออกตรวจตราร่วมกัน ช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และตั้งด่านชุมชนและด่านเคอร์ฟิว
ตลอด  ในช่วงนโยบายกิจกรรมตู้ปันสุขฝ่ายปกครองและภาคเอกชนมักจะขอก าลังต ารวจ
ไปช่วยจัดระเบียบการจราจรให้เกิดความเรียบร้อย   พวกเขารู้สึกว่าเวลาเห็นต ารวจแล้ว
อุ่นใจ  นายอ าเภอและ อสม.ขยันมากท างานกันทุกวัน”   

หากเปรียบเทียบสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมโดยรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 
นครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในแง่ของสภาพ
ความเป็นเมือง ระยะห่างจากเขตเมือง และวัฒนธรรมการด าเนินชีวิต กล่าวคือ ชาวบ้านในพ้ืนที่
ต่างจังหวัดนอกเขตเมืองจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐทั้งในด้านการป้องกันตนเอง
และการกักตัวภายในบ้านสูงกว่าชาวบ้านในเขตพ้ืนที่เมืองซึ่งมีความเป็นเครือญาติและชุมชนน้อยกว่าซึ่ง
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อาจมีสาเหตุมาจากภารกิจของต ารวจที่มีความหลากหลายมากกว่า กลไกต ารวจชุมชนในพ้ืนที่
ท าการศึกษาสามารถน ามาปรับใช้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
สามารถน ามาปรับใช้กับภารกิจการควบคุมโรคโควิด-19  ได้เป็นอย่างดี  ชาวบ้านซึ่งเดิมเคยให้ร่วมมือ
กับต ารวจชุมชนในการแจ้งเบาะแสข้อมูลคนร้ายหรือขบวนการยาเสพติดก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่อง
เฝ้าสังเกตบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหรือบุคคลที่เดินทางเข้ามาในชุมชนโดยไม่แสดงตนและแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบ การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของเสียงตามสายและแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์มือถือมีผลอย่างมากต่อ
การรับรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ต ารวจสายตรวจ ต ารวจชุมชน และต ารวจตู้ยามจะ
มีบทบาทอย่างมากในการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการท้องถิ่น และ อสม. 
ในการคัดกรองและคัดแยกกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครจะใช้วิธีการประชาสั มพันธ์แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 บ่อย ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้
เป็นล าดับแรก  เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะเริ่มเข้าสู่มาตรการว่ากล่าวตักเตือน  หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่  
เชื่อฟัง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดจะขอรับการสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตรการของรัฐที่ก าหนด  เป็นที่น่าสังเกตว่า
มาตรการจับกุมผู้ฝ่าฝืนค าสั่งของ ศบค. อย่างเฉียบขาดส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผู้ที่กระท าผิดจะต้องถูกด าเนินคดีและน าตัวไปฟ้องร้องที่ศาลยุติธรรมซึ่งมีโทษจ าคุกและปรับ
ท าให้ประชาชนไม่กล้าละเมิดต่อกฎหมายในห้วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

4.2.5 ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี  

 4.2.5.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ 
   สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี (สน.มีนบุรี) เป็นสถานีต ารวจในสังกัดกองบังคับ

การต ารวจนครบาล 3 กองบัญชาการต ารวจนครบาล  จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ      
74.6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตการปกครอง (รวม 6 แขวง) ได้แก่ เขตมีนบุรี จ านวน 2 แขวง 
(แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ)  เขตคลองสามวา จ านวน 3 แขวง (แขวงบางชัน แขวงทรายกองดิน 
และแขวงทรายกองใต้) และเขตหนองจอก จ านวน 1 แขวง (แขวงโคกแฝก)  ลักษณะพ้ืนที่เป็นเมือง      
กึ่งชนบท  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 165,387 คน และประชากรแฝง 62,330 คน ประชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ 60 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 35 และศาสนาอ่ืนร้อยละ 5 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกใช้           
ท าเกษตรกรรม  ที่อยู่พักอาศัยและสถานที่ราชการ มีชุมชนในความรับผิดชอบมากถึง 78 ชุมชน  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจของสถานีรวมทุกสายงานเพียง 194 นาย (สัญญาบัตร 47 นาย ประทวน 
147 นาย) ซึ่งนับว่าน้อยมากในสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 นาย ต่อประชากร 1,173 คน   
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จุดเด่นของพ้ืนที่รับผิดชอบของ สน.มีนบุรี คือ ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
นับถือศาสนาอิสลามที่ให้ความเคารพนับถือและไว้วางใจกับผู้น าศาสนาหรือประธานชุมชนเป็นอย่าง
มาก ต ารวจที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนได้ต้องได้รับความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับชาวบ้าน  
และควรเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนมุสลิมอย่างดีจึงจะได้รับความร่วมมือในการป้ องกัน
อาชญากรรมหรือท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคนมุสลิม คือ ความรักเพ่ือน
พ้องที่นับถือศาสนาเดียวกันและให้ความช่วยเหลือกัน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีภายใต้การน าของประธานชุมชนซึ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ชาวบ้านได้ทราบถึงอันตรายของโรคโควิด-19  ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาเป็นย่านชุมชน
อิสลามที่มีความโดดเด่นในเชิงการบริหารจัดการครอบคลุมพ้ืนที่ 193 หลังคาเรือน มีสมาชิกในชุมชน
กว่า 700 คน  ประธานชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา เขตมีนบุรี ให้ความเห็นว่า  

 “ชาวบ้านใช้เวลาปรับตัวไม่นาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลมาโดยตลอด    
ผมเป็นตัวแทนของชุมชนไปประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองเพ่ือมาแจ้งให้คนในชุมชนทราบ  
ยุคนี้การสื่อสารเร็วมากทุกบ้านมีมือถือสมาร์ทโฟน รัฐบาลประกาศมาตรการออกมาใหม่ 
เรารับรู้หมดและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ผมว่าการสื่อสารส าคัญมากส่วน
ใหญ่จะแจ้งทางเสียงตามสายและกลุ่มไลน์  ช่วงมีมาตรการห้ามรวมกลุ่ม ห้ามออกนอก
เคหสถาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยใหม่ พวกกลุ่มวัยรุ่นมีความอึดอัดอยู่บ้าง  แต่พอ
ผ่านไปสักระยะก็ปรับตัวกันได้ชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่พัฒนารับผิดชอบกันเองและมี
น้ าใจช่วยเหลือกันดีมาก เราท ากิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองและแจกอาหาร
แบ่งปันกัน คนที่มีฐานะดีจะให้ความช่วยเหลือคนที่ยากจนกว่าช่วงที่มีกิจกรรมตู้ปันสุข
เราก็แจกทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ภาคเอกชนในพื้นที่ก็มาช่วยเหลือเป็นอย่างดี”  

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาจะมีการเลือกกรรมการชุมชน รวม 7 คน และ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นประธานชุมชน  ส าหรับประธานชุมชนคนปัจจุบันมีบทบาทในการเป็น
ผู้น าศาสนาในมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนสถานส าคัญในเขตมีนบุรีมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 3  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนมุสลิมในพื้นที่มาเป็นเวลาช้านาน  ผู้คนจะมารวมตัวกันเพ่ือท า
พิธีละหมาดกันทุกวันศุกร์จึงท าให้ประธานชุมชนสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19ได้อีกทางหนึ่ง  แม้ว่า ศาสนาอิสลามจะมี
หลักการทางพิธีกรรมที่เคร่งครัดแต่หากมีกรณีที่ต้องผ่อนผันหลักการเพ่ือรักษาชีวิตร่างกายให้ปลอดภัย 
หลักศาสนาก็เปิดโอกาสให้กระท าได้ เช่น โดยปกติชาวบ้านที่มาร่วมพิธีละหมาดต้องยืนชิดติดกันแต่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค  ทางมัสยิด
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขอให้สมาชิกเว้นระยะห่างพอสมควรเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น  
ประธานชุมชนให้ความเห็นว่า การรักษากฎระเบียบในสังคมเป็นเรื่องส าคัญโดยเฉพาะเรื่องการป้องกัน



85บทที่ 4 ตำ�รวจชุมชนกับก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
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จุดเด่นของพ้ืนที่รับผิดชอบของ สน.มีนบุรี คือ ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
นับถือศาสนาอิสลามที่ให้ความเคารพนับถือและไว้วางใจกับผู้น าศาสนาหรือประธานชุมชนเป็นอย่าง
มาก ต ารวจที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนได้ต้องได้รับความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับชาวบ้าน  
และควรเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนมุสลิมอย่างดีจึงจะได้รับความร่วมมือในการป้ องกัน
อาชญากรรมหรือท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคนมุสลิม คือ ความรักเพ่ือน
พ้องที่นับถือศาสนาเดียวกันและให้ความช่วยเหลือกัน  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีภายใต้การน าของประธานชุมชนซึ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ชาวบ้านได้ทราบถึงอันตรายของโรคโควิด-19  ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาเป็นย่านชุมชน
อิสลามที่มีความโดดเด่นในเชิงการบริหารจัดการครอบคลุมพ้ืนที่ 193 หลังคาเรือน มีสมาชิกในชุมชน
กว่า 700 คน  ประธานชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา เขตมีนบุรี ให้ความเห็นว่า  

 “ชาวบ้านใช้เวลาปรับตัวไม่นาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลมาโดยตลอด    
ผมเป็นตัวแทนของชุมชนไปประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองเพ่ือมาแจ้งให้คนในชุมชนทราบ  
ยุคนี้การสื่อสารเร็วมากทุกบ้านมีมือถือสมาร์ทโฟน รัฐบาลประกาศมาตรการออกมาใหม่ 
เรารับรู้หมดและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ผมว่าการสื่อสารส าคัญมากส่วน
ใหญ่จะแจ้งทางเสียงตามสายและกลุ่มไลน์  ช่วงมีมาตรการห้ามรวมกลุ่ม ห้ามออกนอก
เคหสถาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยใหม่ พวกกลุ่มวัยรุ่นมีความอึดอัดอยู่บ้าง  แต่พอ
ผ่านไปสักระยะก็ปรับตัวกันได้ชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่พัฒนารับผิดชอบกันเองและมี
น้ าใจช่วยเหลือกันดีมาก เราท ากิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองและแจกอาหาร
แบ่งปันกัน คนที่มีฐานะดีจะให้ความช่วยเหลือคนที่ยากจนกว่าช่วงที่มีกิจกรรมตู้ปันสุข
เราก็แจกทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ภาคเอกชนในพื้นที่ก็มาช่วยเหลือเป็นอย่างดี”  

ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาจะมีการเลือกกรรมการชุมชน รวม 7 คน และ
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาเป็นประธานชุมชน  ส าหรับประธานชุมชนคนปัจจุบันมีบทบาทในการเป็น
ผู้น าศาสนาในมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนสถานส าคัญในเขตมีนบุรีมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 3  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนมุสลิมในพื้นที่มาเป็นเวลาช้านาน  ผู้คนจะมารวมตัวกันเพ่ือท า
พิธีละหมาดกันทุกวันศุกร์จึงท าให้ประธานชุมชนสามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19ได้อีกทางหนึ่ง  แม้ว่า ศาสนาอิสลามจะมี
หลักการทางพิธีกรรมที่เคร่งครัดแต่หากมีกรณีที่ต้องผ่อนผันหลักการเพ่ือรักษาชีวิตร่างกายให้ปลอดภัย 
หลักศาสนาก็เปิดโอกาสให้กระท าได้ เช่น โดยปกติชาวบ้านที่มาร่วมพิธีละหมาดต้องยืนชิดติดกันแต่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีมาตรการให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค  ทางมัสยิด
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขอให้สมาชิกเว้นระยะห่างพอสมควรเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น  
ประธานชุมชนให้ความเห็นว่า การรักษากฎระเบียบในสังคมเป็นเรื่องส าคัญโดยเฉพาะเรื่องการป้องกัน
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ตนเองในช่วงโควิด สมาชิกในชุมชนต้องช่วยกันรักษาวินัยในตนเองและครอบครัว ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จะมีบทบาทในการควบคุมและรักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ หากพบคนฝ่าฝืนต้องตักเตือนและจับกุม     
มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมได้ 

ส่วนชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง คือ ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ซึ่งเป็นชุมชนคนไทย
เชื้อสายจีนที่ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600 คน มากกว่า 164 หลังคา
เรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ท าการค้าขาย รับจ้าง และขายทองรูปพรรณ  อาคารบ้านพักในชุมชนมีลักษณะ
คล้ายห้องแถวสมัยโบราณที่อาศัยอยู่จากรุ่นต่อรุ่นแต่ไม่ได้มีเครือข่ายเหนียวแน่นเหมือนชุมชนมุสลิมที่
ยึดโยงกันด้วยหลักปฏิบัติทางศาสนาที่เคร่งครัดและเน้นการแบ่งปันเพ่ือนมนุษย์  อย่างไรก็ตาม ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือร่วมใจกันเป็น
อย่างดี รองประธานชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ซ่ึงดูแลพ้ืนท่ีของชมุชนมาหลายวาระ ให้ความเห็นว่า  

“...ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่  สร้างโดยนายเลิศ เศรษฐบุตร แล้วให้คนมาเช่าซื้อ
เหมือนหมู่บ้านทาวโฮมสมัยนี้  คนในชุมชนอยู่กันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจะเห็นได้
จากมีการสร้างศาลเจ้าจีนเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  ชุมชนมีกรรมการชุมชนเพ่ือ
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โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภคช ารุดทรุดโทรม เป็น
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4.2.5.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพ้ืนที ่
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ก าหนด แบ่งเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติ 
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ขยายเสียงตามแหล่งชุมชน มีการแจ้งเตือนและตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวด      
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว เสียงตามสาย เพ่ือกระตุ้นเตือน      
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การปฏิบัติตามข้อแนะน าทางสาธารณสุข และข้อบังคับตามกฎหมาย สน.มีนบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตมีนบุรี มูลนิธิ องค์กรเอกชนต่าง ๆ ออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่จะ
เป็นจุดแพร่ระบาด มีการตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิวและจับกุมผู้ฝ่าฝืน ออกนอกเคหสถานอย่างจริงจัง    
  4.2.5.3 บทบาทต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของ สน.มีนบุรี รายหนึ่งที่ท าหน้าที่ด้านชุมชน
สัมพันธ์ของ สน.มีนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง ได้ให้ความเห็นต่อการท างานของต ารวจชุมชนในช่วง
สถานการณ์โควิด  ไว้อย่างน่าสนใจว่า    

“ตชส. สน.มีนบุรี มี 4 นาย ท างานในพ้ืนที่มาโดยตลอด แต่การเข้าพ้ืนที่ไม่ง่าย
นักเพราะหากคนมุสลิมไม่ไว้ใจ เราจะไม่ได้รับความร่วมมือ  ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการประสานงานและช่วยเหลือต ารวจในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ในช่วงโควิดต้อง
ยอมรับว่าฐานมวลชนของชุมชน 70 กว่าแห่ง ที่พวกผมท ามาตลอด 20 กว่าปี เข้ามาช่วย
เป็นอย่างมาก ล าพังเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ผู้น าชุมชนมีบทบาทอย่างมาก
ต่อความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เราต้องสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นกับพวกเขาให้ได้ 
พ้ืนที่ สน.มีนบุรี เป็นย่านของคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ผู้น าศาสนาจะมีบทบาทมาก ถ้าเรา
ท าให้เขารู้สึกมั่นใจและเป็นที่พ่ึงให้พวกเขาได้  การร้องขอความร่วมมือจะง่ายมาก 
ประธานชุมชนเกาะใหญ่ฯ ท่านเป็นเสาหลักชุมชนและช่วยต ารวจได้มาก”  

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ในย่านพ้ืนที่เดียวกันแต่หากเป็นคนละกลุ่มที่ต่างวัฒนธรรมประเพณี 
เช่น คนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม รูปแบบและเทคนิคการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีความแตกต่างกัน  ในอีกด้านหนึ่ง การควบคุมการแพร่
ระบาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับการเมืองท้องถิ่นบน
พ้ืนฐานของผลประโยชน์ในแง่ของฐานคะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ส.) ในพ้ืนที่หรือศักยภาพ
ของชุมชนในการขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ 
ผลการศึกษาบทบาทต ารวจชุมชนในระดับท้องถิ่นได้ชี้ให้เห็นว่า สถานีต ารวจได้รับมอบหมายในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาลและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยหัวหน้าสถานีต ารวจจะเป็นผู้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และสถานการณ์  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะมีบทบาทหลักในการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้ น เช่น การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง เป็นต้น  และประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่เคย
สร้างฐานมวลชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือให้มาช่วยเหลือแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเบาะแส
กลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อให้กับทางภาครัฐได้รับรู้ได้เป็นอย่างดี 
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บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาลและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยหัวหน้าสถานีต ารวจจะเป็นผู้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและสถานการณ์  ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะมีบทบาทหลักในการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้ น เช่น การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง เป็นต้น  และประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่เคย
สร้างฐานมวลชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือให้มาช่วยเหลือแจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเบาะแส
กลุ่มเสี่ยงหรือบุคคลต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อให้กับทางภาครัฐได้รับรู้ได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคุณลักษณะเฉพาะของชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 จังหวัด 
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะพื้นที่ เครือข่ำยกำรประสำน กลยุทธ์ต ำรวจชุมชน 

สถานีต ารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
-พื้นที่เป็นย่านธุรกิจและ 
อุตสาหกรรมโรงงาน และ
ชุมชนอยู่อาศัย 

เทศบาล, อ าเภอ, หมู่บ้าน, 
ต ารวจ, กต.ตร., ผู้น า
ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
-ว่ากล่าวตักเตือน 
-ตั้งด่านตรวจชุมชน 
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ 
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข 

สถานีต ารวจภูธรเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-ชุมชนชนบท 
-พื้นที่เป็นย่านธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

เทศบาล, อ าเภอ, หมู่บ้าน, 
ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้น า
ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
-ว่ากล่าวตักเตือน 
-ตั้งด่านตรวจชุมชน 
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ 
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข 

สถานีต า รวจภู ธร เ มื อ ง
เชียงใหม่  
 
สถานีต ารวจภูธรแม่ โจ้  
จังหวัดเชียงใหม ่

-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
-พื้นที่เป็นย่านธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ ่
-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 

เทศบาล, อ าเภอ, หมู่บ้าน, 
ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้น า
ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
-ว่ากล่าวตักเตือน 
-ตั้งด่านตรวจชุมชน 
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ 
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข 

สถานีต ารวจภูธรเมือง 
นครราชสีมา  
สถานีต ารวจภูธรขามทะเล
สอ จังหวัดนครราชสีมา 

-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท 
 
-ชุมชนชนบท 

เทศบาล, อ าเภอ, หมู่บ้าน, 
ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้น า
ชุมชน, อสม., อส.ตรบ. , 
ภาคเอกชน 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
-ว่ากล่าวตักเตือน 
-ตั้งด่านตรวจชุมชน 
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ 
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข 

สถานี ต า ร วจนครบาล     
มีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

-ชุมชนเมือง 
-พื้ น ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โรงงาน 
และชุมชนอยู่อาศัย 
-ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 

ส านักงานเขตมีนบุรี, 
ต ารวจ, กต.ตร., ผู้น า
ชุมชน, ผู้น าศาสนา, อสม., 
อส.ตรบ., ภาคธุรกิจ
เอกชน 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
-ว่ากล่าวตักเตือน 
-ตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิว 
-การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข 
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4.3 เทคนิควิธีกำรด ำเนินงำนของต ำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  

 จากการศึกษาเทคนิคการด าเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของต ารวจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด  กล่าวได้ว่า นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ต ารวจท้องที่และต ารวจชุมชนได้กลายเป็น
เครื่องมือส าคัญของรัฐที่ถูกน ามาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสองบทบาทหลัก 
คือ บทบาทผู้บังคับใช้กฎหมายและบทบาทผู้สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ซ่ึงสามารถสรุปเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้ดังนี้  
 4.3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ (People networks) 

ในการจัดการปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ของ
พ้ืนที่เป้าหมายเห็นได้ชัดว่าการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงล าพังไม่อาจประสบความส าเร็จได้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านก าลังพล ข้อมูลท้องถิ่น และทรัพยากรการบริหารท าให้บทบาทของภาค
ประชาชนและภาคเอกชนมีความส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น ภาครัฐได้ลดข้อจ ากัด
ส่วนนี้โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเข้ามาช่วยเหลืองานของรัฐในกิจการสาธารณะใน
หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีนโยบายมอบหมายให้ต ารวจนครบาลและ
ต ารวจภูธรจังหวัดปฏิบัติตามแผนต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยส่งเสริมงานชุมชน
สัมพันธ์ในทุกด้านทั้งกิจกรรมที่ต ารวจเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองและกิจกรรมของชุมชนซึ่งต ารวจควรจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างต ารวจกับประชาชนในการต่อต้าน
อาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาของสมาชิกทุกคนในสังคม (สมภพ สกุนตะวิภาต, 2533) ซึ่งต่อมาได้มีการ
ด าเนินการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย  
โครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจ โครงการกลุ่มอาสาสมัครต ารวจบ้าน (อส.ตรบ.) อาสาสมัครจราจรหญิง
หรือกองร้อยน้ าหวานเพ่ือช่วยเหลือภารกิจต ารวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชนในเวลาต่อมา และหน่วยงานอ่ืนได้น ารูปแบบไปปรับใช้ในภารกิจของตนเอง เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นทีมท างาน
ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
โดยมีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ช่วยขับเคลื่อนในลักษณะพ่ีเลี้ยงผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น จนเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และการสอดส่องเป็น



89บทที่ 4 ตำ�รวจชุมชนกับก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย

89 
 

4.3 เทคนิควิธีกำรด ำเนินงำนของต ำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  

 จากการศึกษาเทคนิคการด าเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของต ารวจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด  กล่าวได้ว่า นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่  
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ต ารวจท้องที่และต ารวจชุมชนได้กลายเป็น
เครื่องมือส าคัญของรัฐที่ถูกน ามาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสองบทบาทหลัก 
คือ บทบาทผู้บังคับใช้กฎหมายและบทบาทผู้สนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด     
ซ่ึงสามารถสรุปเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้ดังนี้  
 4.3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ (People networks) 

ในการจัดการปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ของ
พ้ืนที่เป้าหมายเห็นได้ชัดว่าการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงล าพังไม่อาจประสบความส าเร็จได้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านก าลังพล ข้อมูลท้องถิ่น และทรัพยากรการบริหารท าให้บทบาทของภาค
ประชาชนและภาคเอกชนมีความส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น ภาครัฐได้ลดข้อจ ากัด
ส่วนนี้โดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเข้ามาช่วยเหลืองานของรัฐในกิจการสาธารณะใน
หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีนโยบายมอบหมายให้ต ารวจนครบาลและ
ต ารวจภูธรจังหวัดปฏิบัติตามแผนต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยส่งเสริมงานชุมชน
สัมพันธ์ในทุกด้านทั้งกิจกรรมที่ต ารวจเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองและกิจกรรมของชุมชนซึ่งต ารวจควรจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างต ารวจกับประชาชนในการต่อต้าน
อาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาของสมาชิกทุกคนในสังคม (สมภพ สกุนตะวิภาต, 2533) ซึ่งต่อมาได้มีการ
ด าเนินการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย  
โครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจ โครงการกลุ่มอาสาสมัครต ารวจบ้าน (อส.ตรบ.) อาสาสมัครจราจรหญิง
หรือกองร้อยน้ าหวานเพ่ือช่วยเหลือภารกิจต ารวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชนในเวลาต่อมา และหน่วยงานอ่ืนได้น ารูปแบบไปปรับใช้ในภารกิจของตนเอง เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ท าให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นทีมท างาน
ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
โดยมีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ช่วยขับเคลื่อนในลักษณะพ่ีเลี้ยงผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น จนเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และการสอดส่องเป็น
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หูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงและการกักตัวในสถานที่ที่ก าหนดของท้องถิ่น 
(local quarantine) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ท าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และคอยรายงานผลการปฏิบัติให้กับ
ภาครัฐ  ได้ทราบนับว่าช่วยประหยัดทั้งบุคลากรและทรัพยากรไปโดยปริยาย  
 4.3.2 การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Partnership) 

ตามหลักการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการบริหารงาน
ภาครัฐโดยกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งผู้แทนเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ในแต่ละภารกิจ เช่น 
สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนากรจังหวัด เป็นต้น  ส่วนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในอดีตเคยเป็นหน่วยงานระดับกรมอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันได้แยกหน่วยงาน
เป็นอิสระอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ  อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่มีผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 1-9 และ   
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด จ าเป็นต้องประสานงานในเชิงนโยบายกับทางจังหวัดอยู่เนื่องจากภารกิจ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาท าให้ต้องใช้วิธีการท างานเชิงบูรณาการ กล่าวคือ แต่ละหน่วยงาน
ต่างมาร่วมท างานด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกันเพ่ือให้เกิดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการจึงมีส่วนช่วยให้การ
ปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปคลุกคลีใกล้ชิดในพ้ืนที่มีความราบรื่นมากขึ้นเนื่องจาก
ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบงานที่หน่วยงานของตนได้รับมอบหมายและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  วิสัยทัศน์
ของผู้น าองค์กรและแนวคิดการพัฒนาขององค์กรจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์      
เชิงบวกหรือเชิงลบต่อส่วนราชการข้างเคียง  ตัวอย่างเช่น  ในเดือนธันวาคม 2561 ต ารวจภูธรจังหวัด
กระบี่ได้เปิดโครงการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประชาคมชุมชนหมูบ้านต่อต้านยาเสพติดโดยเป็นการบูร
ณาการการท างานของทุกภาคส่วนประกอบด้วย ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันก าหนดมาตรการและ
แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร่วมกันก าหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้านและ
ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนในครอบครัวให้เป็นบ้านหรือครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
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บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนเพ่ือสกัดกั้นและควบคุมการแพร่ระบาดมิให้เกิดการขยายตัวโดย
การประสานงานและแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นเดียวกัน  ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่เป้าหมาย
พบว่า ผู้ก ากับการสถานีต ารวจและหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลจนท าให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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 4.3.3 การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น (Local databases) 
ฐานข้อมูลท้องถิ่นเป็นการจัดเก็บข้อมูลของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ทั้งใน

รูปแบบของเอกสารและระบบดิจิทัล ครอบคลุมส่วนส าคัญด้านต่างๆ ภายในท้องถิ่น เช่น ข้อมูล
ประชากร ข้อมูลสถานที่ส าคัญ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูล
สาธารณสุข เป็นต้น  ฐานข้อมูลท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติเนื่องจาก
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้สามารถถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจที่จะ
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น ในกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ท าให้รัฐต้องน าฐานข้อมูลท้องถิ่นมา
สังเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลของส่วนราชการเพ่ือประเมินผลจ านวนผู้ติดเชื้อ การเดินทางของ
ประชากรในพ้ืนที่ และแนวโน้มโรคติดเชื้อจนท าให้ในที่สุดรัฐบาลจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เพ่ือจัดการให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายโดยเร็ว 
การบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและต ารวจชุมชน
สามารถน าข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการออกนอก
พ้ืนที่ของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้แบบเวลาจริงจนท าให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อได้ในที่สุด  ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าต ารวจชุมชนในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา
จะมีการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์กรใน
ลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบท าให้การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ  
 4.3.4 การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม (Innovative communication channel)  

ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญเพราะไม่เพียงเป็นการระวังป้องกันตนเองมิให้
ได้รับเชื้อแต่ยังช่วยมิให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณะอีกด้วย  นับว่าเป็นโชคดีที่การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกได้ล้ าหน้าไปมากท าให้ผู้คน
รอบโลกสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยไม่จ าเป็นต้องมาพบปะผ่านช่องทางการส่ือสารแบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
การประชุมทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Zoom, Facebook Live) ท าให้ภาครัฐสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและกระจายข่าวสารไปสู่ประชาชนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วท าให้ประชาชนปฏิบัติ
ตนตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลก าหนดได้อย่างถูกต้องทันท่วงที  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Nasrullah Khilji and Stephen Roberts (2013)  เรื่องบทบาทของช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ในระบบการวางแผนของรัฐบาล
ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร ที่ศึกษาถึงปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการท้องถิ่นในประเทศ
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ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  การให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญเพราะไม่เพียงเป็นการระวังป้องกันตนเองมิให้
ได้รับเชื้อแต่ยังช่วยมิให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณะอีกด้วย  นับว่าเป็นโชคดีที่การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกได้ล้ าหน้าไปมากท าให้ผู้คน
รอบโลกสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกันโดยไม่จ าเป็นต้องมาพบปะผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
การประชุมทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Zoom, Facebook Live) ท าให้ภาครัฐสามารถ
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Nasrullah Khilji and Stephen Roberts (2013)  เรื่องบทบาทของช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม 
กลยุทธ์การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดการความรู้ในระบบการวางแผนของรัฐบาล
ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร ที่ศึกษาถึงปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการท้องถิ่นในประเทศ
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อังกฤษในเรื่องการสร้างบ้านพักใหม่ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ๆ และการน าที่ดินรกร้างว่าง
เปล่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพบว่า ระบบการวางแผนในลักษณะการจัดการความรู้แบบองค์
รวมที่เน้นการสื่อสารกับประชาชนที่รวดเร็วจะเป็นหนทางที่เหมาะสมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนและรวดเร็วอันจะท าให้รัฐบาลท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรสามารถให้บริการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้มากขึ้น  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานีต ารวจและต ารวจชุมชนได้ปรับกล
ยุทธ์การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโดยใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ดังกล่าวเพ่ือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง การติดตามเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและ
กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากนอกเขตจังหวัดหรือจากต่างประเทศเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนหมู่บ้าน 
และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อ่ืนในการป้องกันอาชญากรรมและการฝ่าฝืนค าสั่งของรัฐบาลท า
ให้สถานีต ารวจสามารถเข้าถึงประชาชนและรับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงที เช่น จ านวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง กิจกรรมของเครือข่ายภาคประชาชนนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรายงานให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ ศบค.ได้รับทราบเพ่ือน าไปประเมินผลในระดับนโยบายและก าหนด
มาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
 4.3.5 การระดมทรัพยากร (Resource mobilization) 

ปัญหาในการด าเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะ 
และการห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัดและออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก าหนดประการหนึ่ง คือ การขาด
แคลนอาหารและส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีพประกอบกับการที่ธุรกิจในหลายสาขาต้องปิดตัวลงอัน
เนื่องจากผลกระทบจากการปิดประเทศไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยท า
ให้เกิดสภาวะการขาดทุนอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการและประชาชนจ านวนมากทั้งในเมือง
และต่างจังหวัดไม่มีงานท าต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา  ภาครัฐจ าเป็นต้องระดมทรัพยากรในทุกรูปแบบ
ทั้งอาหาร ยารักษาโรค คนและงบประมาณเพ่ือบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือคน
ยากจนและคนไร้ที่อยู่อาศัย การจัดสรรบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ เป็นต้น  รัฐบาล
ได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาในทุก
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ  
โครงการตู้ปันสุขเป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐสนับสนุนให้ด าเนินการไปทั่วไปประเทศ  เกือบทุกพ้ืนที่ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจะมีตู้กับข้าวหรือชั้นเพ่ือใส่อาหารวางตั้งไว้บริเวณจุดที่สังเกตได้ เช่น 
ด้านหน้าส่วนราชการ ริมถนนทางเดินเท้า หรือสถานที่สาธารณะอ่ืน เพ่ือให้ชาวบ้านที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าสามารถน าอาหารหรือของใช้มาบรรจุไว้ในตู้เพ่ือให้คนยากไร้ที่ต้องการมาหยิบเอาไป
อุปโภคบริโภค  กิจกรรมดังกล่าวได้ขยายต่อไปยังภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชนในเวลา
อันรวดเร็ว  ผลจากการศึกษาพบว่า สถานีต ารวจและต ารวจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถระดม
ทรัพยากรจากภาคธุรกิจเอกชนทั้งในรูปของโครงการตู้ปันสุข โครงการแจกอาหารและขอ งใช้ให้กับ
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ประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.สน./สภ.) ซึ่งถือเป็นกลไกภาคธุรกิจและภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ที่
ส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
นอกจากนี้ สถานีต ารวจยังแสดงบทบาทของการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในกิจกรรมทางสังคมทั่วไป 
อาทิ การช่วยจัดระเบียบการแจกสิ่งของและอาหารที่ได้รับการร้องจากกลุ่มเอกชน หรือประชาชนใน
พ้ืนที่จนท าให้เกิดกระแสตอบรับเชิงบวกที่เป็นที่น่าพอใจโดยสามารถช่วยให้ประชาชน ในชุมชนที่ไม่
สามารถเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุมได้รับความช่วยเหลือซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการช่วยเหลือแบ่งปันที่เป็นความโดดเด่นของสังคมไทยอย่างน่าสนใจ  

จากปัจจัยเชิงเทคนิคทั้ง 5 ตัวที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า สถานีต ารวจได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในระดับท้องถิ่นที่ส าคัญเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างส่วนราชการ
ท้องถิ่นและประชาชน  สามารถช่วยขับเคลื่อนให้นโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นผลส าเร็จ  
 
4.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้แนวคิดต ำรวจชุมชนเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ความส าเร็จในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยถือ
เป็นบทเรียนส าคัญที่สามารถน ามาปรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดได้หากเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
แม้แต่โรคระบาดตามฤดูกาล   สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่า    
จุดแข็งส าคัญที่ท าให้ไทยจัดการกับวิกฤติการระบาดของโรคครั้งนี้ม าจากปัจจัยหลัก 3 ประการ 
กล่าวคือ ประการแรก ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้น าโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่สามารถ
บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ประการที่สอง โครงสร้างระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีการวางรากฐานไว้แข็งแรงท าให้
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทยง่ายกว่าต่างประเทศ  เมื่อรวมเข้ากับความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท าให้
การติดตาม ป้องกัน และควบคุมโรคท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายซึ่งส าคัญมากที่สุด 
คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด (“บทเรียนหลัง COVID-19 พฤติกรรมวิถีใหม่,” 2563)   ซึ่งเมื่อ
พิจารณาร่วมกับผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ  ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค     
โควิด-19  มีอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่  1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ       
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4.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้แนวคิดต ำรวจชุมชนเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 

ความส าเร็จในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยถือ
เป็นบทเรียนส าคัญที่สามารถน ามาปรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดได้หากเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
แม้แต่โรคระบาดตามฤดูกาล   สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่า    
จุดแข็งส าคัญที่ท าให้ไทยจัดการกับวิกฤติการระบาดของโรคครั้งนี้ม าจากปัจจัยหลัก 3 ประการ 
กล่าวคือ ประการแรก ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้น าโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่สามารถ
บูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ประการที่สอง โครงสร้างระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีการวางรากฐานไว้แข็งแรงท าให้
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทยง่ายกว่าต่างประเทศ  เม่ือรวมเข้ากับความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมท้ังอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท าให้
การติดตาม ป้องกัน และควบคุมโรคท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายซึ่งส าคัญมากที่สุด 
คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด (“บทเรียนหลัง COVID-19 พฤติกรรมวิถีใหม่,” 2563)   ซึ่งเมื่อ
พิจารณาร่วมกับผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ  ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค     
โควิด-19  มีอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่  1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ       
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2) นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนี้  

4.4.1 ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ   
        ภาวะผู้น าของหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี

ความส าคัญอย่างมากต่อการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะหากปล่อยให้
เนิ่นช้าออกไปและไม่มีการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมออกมาควบคุมพฤติกรรมและกิจกรรมของคนใน
ประเทศย่อมท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดอาจลุกลามมากขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว  นอกเหนือจากนโยบายและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ (ศบค.) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2563  และทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
บทบาทของผู้น าองค์กร ชุมชน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายและมาตรการของ
รัฐบาลไปบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติถือว่ามีส่วนส าคัญอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะการบริหาร
จัดการในชุมชนให้ปลอดภัยจากการสถานการณ์วิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการของรัฐเนื่องจากผู้น าจะเป็นคนปลุกเร้าและระดมการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านภายในชุมชนให้
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย
เมื่อต้องออกนอกบ้าน การล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง การเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิตาม
ด่านตรวจชุมชน   และหัวหน้าชุมชนบางแห่งจะเป็นคนตัดสินใจร่วมกับชาวบ้านเพ่ือจัดท าข้อตกลง
ร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้กับชาวบ้านในชุมชนให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางสังคมที่เก่ียวข้อง เช่น การท าหน้ากากผ้า การท าเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือแบ่งปันภายในชุมชน  

    ส่วนภาวะผู้น าของหัวหน้าส่วนราชการมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ
เป็นอย่างมากเนื่องจากผู้น าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท างานในเชิงรุกตามแนวนโยบายและวิสัยทัศน์
องค์กรที่ตนเองเป็นหัวหน้า  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน และสถานีต ารวจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถท างานประสานกันได้
อย่างดี กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันสอดส่องบุคคลกลุ่มเสี่ยงและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
ของการระมัดระวังป้องกันตนเองตามแนวทางและมาตรการของรัฐบาลจนท าให้สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของติดเชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 4.4.2 นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

การด าเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเป็นปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่างมีนัยส าคัญเนื่องจากนโยบายและมาตรการของรัฐถือเป็นค าสั่งทาง
ปกครองของรัฐที่บังคับให้ประชาชนต้องถือปฏิบัติตามซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษท้ังทางแพ่งและ
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ทางอาญา และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามที่ได้สั่งการไว้อย่าง
เคร่งครัด นโยบายและมาตรการที่ถูกก าหนดอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทันเหตุการณ์จากส่วนกลางท าให้
ข้าราชการผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจในการท างาน และเป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง  นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของรัฐที่ก าหนดโดย ศบค.ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดฯ จึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างมากโดยท าให้ตัวเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการบังคับ
ใช้กฎหมายมากขึ้น  จากการส ารวจข้อมูลพบว่าค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดที่ออกมามีทั้งที่
เป็นมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีก าหนด การห้ามเดินทางออก
นอกพ้ืนที่เขตจังหวัด การห้ามรวมกลุ่มเกินกว่า 5 คน การปิดสถานบริการและสถานประกอบการบาง
ประเภท และมาตรการทางสังคม ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์      
การเว้นระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เป็นต้น  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานี
ต ารวจในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายหลักที่ประจ าอยู่ในทุกพ้ืนที่ต้องน านโยบายและมาตรกา ร
ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จากการส ารวจข้อมูลสถิติคดีความผิดตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่รัฐบาลใช้บังคับใช้ในห้วงเวลาการป้องกัน
การแพร่ระบาดฯ ย้อนหลัง 3 เดือน คือ เมษายน  พฤษภาคม และมิถุนายน 2563 ปรากฏตามตาราง
ด้านล่างนี้  
 
ตารางที่ 4.2 สถิติการด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
 

คดี 
ช่วงเวลำ 

คดีเข้ำสู่กำร
พิจำรณำ 
(คดี) 

คดีพิพำกษำแล้ว
เสร็จ 
(คดี) 

จ ำนวนผู้กระท ำ
ผิด 
(คน) 

แนวโน้มคดี 

เมษำยน 
(3-30 เม.ย.) 

17,466 14,727 20,520 - 

พฤษภำคม 
(1-31 พ.ค.) 

14,727 14,176 21,113 ลดลง 

มิถุนำยน 
(1-30 มิ.ย.) 

5,640 5,389 10,292 ลดลง 

 
ที่มา:  เปิดศาลพิจารณาคดีเต็มรูปแบบหลังเลื่อนหนีโควิด 3 เดือน (1 มิถุนายน 2563). กรุงเทพธุรกิจ.               

สืบค้น 25 ตุลาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883259 
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ทางอาญา และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามที่ได้สั่งการไว้อย่าง
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เป็นมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีก าหนด การห้ามเดินทางออก
นอกพ้ืนที่เขตจังหวัด การห้ามรวมกลุ่มเกินกว่า 5 คน การปิดสถานบริการและสถานประกอบการบาง
ประเภท และมาตรการทางสังคม ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์      
การเว้นระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เป็นต้น  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานี
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ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่รัฐบาลใช้บังคับใช้ในห้วงเวลาการป้องกัน
การแพร่ระบาดฯ ย้อนหลัง 3 เดือน คือ เมษายน  พฤษภาคม และมิถุนายน 2563 ปรากฏตามตาราง
ด้านล่างนี้  
 
ตารางที่ 4.2 สถิติการด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
 

คดี 
ช่วงเวลำ 

คดีเข้ำสู่กำร
พิจำรณำ 
(คดี) 

คดีพิพำกษำแล้ว
เสร็จ 
(คดี) 

จ ำนวนผู้กระท ำ
ผิด 
(คน) 

แนวโน้มคดี 

เมษำยน 
(3-30 เม.ย.) 

17,466 14,727 20,520 - 

พฤษภำคม 
(1-31 พ.ค.) 

14,727 14,176 21,113 ลดลง 

มิถุนำยน 
(1-30 มิ.ย.) 

5,640 5,389 10,292 ลดลง 

 
ที่มา:  เปิดศาลพิจารณาคดีเต็มรูปแบบหลังเลื่อนหนีโควิด 3 เดือน (1 มิถุนายน 2563). กรุงเทพธุรกิจ.               

สืบค้น 25 ตุลาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883259 
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จากสถิติตัวเลขคดีในห้วงระยะเวลา 3 เดือนข้างต้น จะเห็นว่าแนวโน้มการเกิดจับคดีที่
ฝ่าฝืนการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
ความผิดอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการใช้
เจ้าหน้าที่ต ารวจในเครื่องแบบออกตรวจท้องที่เพ่ือสืบสวนจับกุมด้วยความรวดเร็วเพ่ือไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่กล้ากระท าผิดอีก สราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการ ส านักงานศาลยุติธรรม         
ให้ความเห็นว่า หลังจากท่ีมีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะเห็นได้ว่าสถิติคดีในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง 
โดยเปรียบเทียบระหว่างเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 มีแนวโน้มลดลง จ านวน 449 คดี         
สาเหตุอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และประชาชนมีความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติสามารถปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่าง
จริงจัง (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) จากการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณคดีและจ านวนผู้กระท าผิดสัมพันธ์กับ
จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมใหม่ หมายความว่า หากประชาชนมีการปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดจะยิ่งท าให้
จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงได้อีกเป็นจ านวนมาก  การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เพราะท าให้ประชาชนไม่กล้าฝ่าฝืนกฎหมาย
อันจะส่งผลให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (“อัยการเผยสถิติฟ้อง
คดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน,” 2563)  

4.4.3 ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น 
 การสร้างภาคีเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

ท าให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  เนื่องจากรัฐ
ต้องมั่นใจได้ว่ามาตรการที่ก าหนดขึ้นทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังทั่วทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ล าพังเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่เพียงพอกับจ านวนประชาชนทั้ง
ประเทศที่มีมากถึง 75 ล้านคน รัฐจึงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ก ากับดูแลกันเองและรัฐ
จะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานหรือผู้อ านวยความสะดวกด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การสร้างภาคี
เครือข่ายในชุมชนมีความส าคัญทั้งในแง่ของการก ากับดูแลกันเองและการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
เจ้าหน้าที่รัฐได้ทราบเพ่ือน าไปประเมินผลการปฏิบัติและวางมาตรการขั้นต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดี
ของประเทศไทยที่ชุมชนท้องถิ่นในชนบทมีลักษณะเครือญาติและ/หรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นเวลา
ช้านานจึงท าให้การสร้างภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นพ้ืนฐาน
และสามารถขอความร่วมมือในการจัดการประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมได้ในทันทีด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว  ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น        
ดังจะเห็นได้จากการท างานร่วมกันในเชิงบูรณาการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย จังหวัด อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ภาคธุรกิจ
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เอกชนในพ้ืนที่ ต ารวจ ทหาร และชาวบ้านในชุมชน  โดยไม่มีหน่วยงานหรืององค์กรใดมีบทบาทเหนือ
ใครแต่มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือมุ่งหวังผลส าเร็จของงานคือการยับยั้งและควบคุมมิให้โรคโควิด
ลุกลามกระจายไปทั้งประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น   

ส าหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับสถานี
ต ารวจนั้น  ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าสถานีต ารวจสามารถอาศัยกลไกประชารัฐที่กฎหมายสร้างขึ้น 
คือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจในระดับสถานี (กต.ตร.สน. /สภ.) เป็น
เครื่องมือในการระดมทรัพยากรทุกรูปแบบทั้งในแง่ของงบประมาณ และสิ่งของ เพ่ือน าไปช่วยเหลือ
แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี  โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและประสานผู้น าชุมชนในการขอรับความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ให้
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลถูกน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ
ของการควบคุมการแพร่ระบาดเนื่องจากอาการของโรคโควิด-19  เกิดข้ึนภายในร่างกายของมนุษย์และ
แพร่ระบาดจากคนสู่คนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้น ประชาชนแต่ละคนที่รับเชื้อหรือเข้าไป
สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด  หากคนได้รับเชื้อหรือ
มีความเสี่ยงว่าได้รับเชื้อมาไม่กล้ายอมรับความจริงหรือไม่แจ้งอาการหรือสถานที่ที่ได้เดินทางไปท า
กิจกรรมที่อาจสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้รับเชื้อมาแล้วก็จะไม่อาจมีผู้ใดทราบได้ นอกจากจะมีผู้เฝ้า
สังเกตถึงความผิดปกติเป็นพิเศษ  แม้ว่าภาครัฐจะได้มีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายเพ่ือประเมินความ
เสี่ยงแต่ในความเป็นจริงยังคงมีปัจจัยแวดล้อมตัวอ่ืนที่สามารถส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อขึ้นได้  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนจึงเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ได้แก่ การแสดงตนในฐานะกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่าย
ติดโรคโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ การเฝ้าสังเกต แจ้งข้อมูลเบาะแสความเคลื่อนไหวพฤติกรรมเพ่ือนบ้านใน
ชุมชนที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ การล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง การใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก การไม่
รวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน  การเว้นระยะห่างทางสังคม การท างานที่บ้าน การเรียนที่บ้านหรือสถานที่
อ่ืนที่ไม่ต้องรวมกลุ่ม การร่วมท ากิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดโอกาส เช่น การร่วม
แบ่งปันบริจาคสิ่งของ การร่วมท าหน้ากากอนามัย การท าเจลล้างมือเพ่ือช่วยเหลือบุคคลในท้องถิ่น   
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งด่านตรวจค้น และด่าน
ชุมชน การวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมที่สมควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนในทุกสถานการณ์
วิกฤติเพ่ือให้สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
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สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด  หากคนได้รับเชื้อหรือ
มีความเสี่ยงว่าได้รับเชื้อมาไม่กล้ายอมรับความจริงหรือไม่แจ้งอาการหรือสถานที่ที่ได้เดินทางไปท า
กิจกรรมที่อาจสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้รับเชื้อมาแล้วก็จะไม่อาจมีผู้ใดทราบได้ นอกจากจะมีผู้เฝ้า
สังเกตถึงความผิดปกติเป็นพิเศษ  แม้ว่าภาครัฐจะได้มีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายเพ่ือประเมินความ
เสี่ยงแต่ในความเป็นจริงยังคงมีปัจจัยแวดล้อมตัวอ่ืนที่สามารถส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อขึ้นได้  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนจึงเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ได้แก่ การแสดงตนในฐานะกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่าย
ติดโรคโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ การเฝ้าสังเกต แจ้งข้อมูลเบาะแสความเคลื่อนไหวพฤติกรรมเพ่ือนบ้านใน
ชุมชนที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ การล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง การใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก การไม่
รวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน  การเว้นระยะห่างทางสังคม การท างานที่บ้าน การเรียนที่บ้านหรือสถานที่
อ่ืนที่ไม่ต้องรวมกลุ่ม การร่วมท ากิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดโอกาส เช่น การร่วม
แบ่งปันบริจาคสิ่งของ การร่วมท าหน้ากากอนามัย การท าเจลล้างมือเพ่ือช่วยเหลือบุคคลในท้องถิ่น   
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งด่านตรวจค้น และด่าน
ชุมชน การวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมที่สมควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนในทุกสถานการณ์
วิกฤติเพ่ือให้สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
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สรุปได้ว่า ปัจจัยหลักท้ังสี่ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศไทย ที่กล่าวไปข้างต้นมีปัจจัยองค์ประกอบที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างปัจจัยในลักษณะของ
การสนับสนุนส่งเสริมให้ปัจจัยหลักถูกน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นั่นคือ กลไกสถานีต ารวจและต ารวจชุมชนซึ่งมีอยู่ในทุกพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในการน านโยบายและมาตรการของรัฐไปด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นหน่วยงาน
อ านวยความสะดวกช่วยเหลือให้หน่วยงานด้านการสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏแผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ
ไทย ที่ได้ปรับปรุงแล้วตามภาพท่ี 4.1 ด้านล่างนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชน 

เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (ปรับปรุงแล้ว) 
 

ภำวะผู้น ำของหัวหน้ำชมุชน          
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

สถานีต ารวจ/ต ารวจชุมชน 

กำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 

ในประเทศไทย 
 

นโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ 

ภำคีเครือข่ำยในชุมชน 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

สถานีต ารวจ/ต ารวจชุมชน 

สถานีต ารวจ/ต ารวจชุมชน 

ประชาสัมพันธ ์

จับกุมด าเนินคด ี

แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจคัดกรอง เฝ้าสังเกตอาการ 

โครงการตู้ปันสุข การตรวจตราร่วม 

จุดตรวจชุมชน 

กักตัวในบา้น 

ว่ากลาว/ตักเตือน 

ล้างมือให้สะอาด สวมใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูม ิ

เว้นระยะหา่งทางสังคม 

ให้ความรู้ความเข้าใจ 

ตั้งด่านเคอร์ฟิว 

ไม่รวมกลุ่มเกิน 5 คน 

ท างานที่บ้าน 

หยุดเรียน/เรียนออนไลน ์
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทที่ 5  จะน าเสนอบทสรุปของการศึกษาวิจัยโดยน าผลการศึกษาในบทที่ 4 มาตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก แนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจ
ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ประการที่สอง เทคนิควิธีการด าเนินงานของสถานีต ารวจในการปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประการสุดท้าย     
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค   
โควิด-19 ในประเทศไทย  โดยมุ่งทดสอบสมมติฐานว่าแนวคิดต ารวจชุมชนสามารถถูกน ามาใช้เพ่ือ
สนับสนุนและ/หรืออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายและมาตรการ
ของรัฐไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดม้ากน้อยเพียงใด 

  
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศไทย  ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ 
ประกอบด้วย สถิติ เอกสาร ค าสั่ง กฎหมาย นโยบาย และมาตรการของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 และการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องในระดับชุมชนท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี   
เชียงใหม่ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได้ดังนี้ 

5.1.1 ด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 จังหวัด 
         ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานีต ารวจในพื้นที่ท่ีท าการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานภายใต้  
ฝ่ายป้องกันปราบปราม เรียกว่า งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.) ทุกสถานีโดยหัวหน้าสถานีต ารวจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสายงานป้องกันปราบปรามของแต่ละ
สถานีต ารวจเป็นหัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนอีกจ านวน 4 นาย   
เป็นผู้ช่วย ภายใต้การก ากับดูแลของนายต ารวจระดับรองผู้ก ากับการและสารวัตร  มีหน้าที่หลักในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการอาสาสมัครต ารวจบ้าน          
(อส.ตรบ.) เป็นต้น  เพ่ือคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ต ารวจ และกิจกรรมทางสังคมที่เป็น
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก แนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจ
ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ประการที่สอง เทคนิควิธีการด าเนินงานของสถานีต ารวจในการปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประการสุดท้าย     
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรค   
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ของรัฐไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มากน้อยเพียงใด 
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 การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศไทย  ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ 
ประกอบด้วย สถิติ เอกสาร ค าสั่ง กฎหมาย นโยบาย และมาตรการของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 และการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องในระดับชุมชนท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี   
เชียงใหม่ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ได้ดังนี้ 

5.1.1 ด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานต ารวจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 จังหวัด 
         ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานีต ารวจในพื้นที่ท่ีท าการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานภายใต้  
ฝ่ายป้องกันปราบปราม เรียกว่า งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.) ทุกสถานีโดยหัวหน้าสถานีต ารวจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสายงานป้องกันปราบปรามของแต่ละ
สถานีต ารวจเป็นหัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนอีกจ านวน 4 นาย   
เป็นผู้ช่วย ภายใต้การก ากับดูแลของนายต ารวจระดับรองผู้ก ากับการและสารวัตร  มีหน้าที่หลักในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการอาสาสมัครต ารวจบ้าน          
(อส.ตรบ.) เป็นต้น  เพ่ือคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ต ารวจ และกิจกรรมทางสังคมที่เป็น
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ประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ   โดยในปัจจุบัน ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ใช้เทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายใน
หลากหลายรูปแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE)” และ
ประชาสัมพันธ์การท างานผ่าน “เฟสบุ๊ค(Facebook)” ในรูปแบบของการส่งข้อความหรือปฏิสัมพันธ์
แบบเวลาจริง  อย่างไรก็ตาม บทบาทของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า
แนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและจุดเน้นของ
หัวหน้าสถานีต ารวจว่าจะให้ความส าคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ปัจจัยด้านก าลังพลของสถานีต ารวจจะ
เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการตัดสินใจด าเนินนโยบายในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติการ  

 ส่วนแนวปฏิบัติของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่ที่ศึกษา พบว่ามี 2 รูปแบบ คือ        
1) งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์แยกขาดจากภารกิจต ารวจสายตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์    
ไม่มีหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวหรือจับกุมด าเนินคดีแต่มุ่งเน้นการเข้าหาและสร้างแนวร่วมเป็นมิตรที่ดี
กับประชาชนในชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือน าไป
ประเมินการวางแผนและก าหนดนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  วิธีการดังกล่าวท าให้
ต ารวจชุมชนต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับรู้ และเข้าใจถึงปัญหา     
ที่เกิดขึ้นในชุมชนและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือจัดการปัญหา  2) งานต ารวจชุมชนแยก     
ไม่ขาดจากงานต ารวจสายตรวจโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไปใน
ตัว รวมถึงการออกตรวจตราพ้ืนที่จับกุมผู้กระท าผิดและการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านใน
ชุมชนอันเนื่องมาจากสถานีต ารวจมีก าลังพลน้อยไม่เพียงพอต่อการตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
 5.1.2 ด้านเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานีต ารวจในพ้ืนที่เป้าหมายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนและชุมชนในการด าเนินการตาม
มาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ  ในหลายรูปแบบตามนโยบายและ
ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าสถานีต ารวจ ตัวอย่างเช่น    
การเข้าร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง การ
ประเมินกลุ่มเสี่ยง และการกักกันผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ  การประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 การตั้งด่านชุมชนและด่านตรวจค้นตามแผนปฏิบัติของจังหวัด     
การร่วมจับกุมผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมโครงการตู้ปันสุขและแจก
อาหารและของใช้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  คณะผู้วิจัยพบอีกว่าต ารวจชุมชนสามารถเข้าหาผู้น า
ชุมชนและใช้แนวร่วมภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นฐานมวลชนในการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาล อาทิ การจัดท าโครงการปันสุข  กิจกรรมจิตอาสาในการผลิตหน้ากากอนามัยและเจ
ลล้างมือเพ่ือช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  นอกจากนี้ การที่ต ารวจชุมชนได้รับความไว้วางใจจากผู้น าชุมชน
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และมีความคุ้นเคยผูกพันกันท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและ
อาสาสมัครประจ าชุมชนหากมีต ารวจชุมชนคอยเป็นพ่ีเลี้ยงหรืออ านวยความสะดวกให้อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสัน คงนิล (2558) เรื่อง 
อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสาท่ีเข้ามาช่วยเหลือการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมนับว่าเป็นการลดปัญหาเรื่องบุคลากรและ
งบประมาณภาครัฐจึงควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในทางคดีให้มากขึ้น  ส่วนเทคนิควิธีการด าเนินงานที่ต ารวจชุมชนน ามาใช้ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่าย
ประชาชนในพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม และการระดมทรัพยากรในพื้นที่     
 5.1.3 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานหลักของรัฐในการควบคุมในการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทในการชี้น า กระตุ้น และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนใน
การดูแลป้องกันตนเองตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการด าเนินนโยบายของหัวหน้าสถานีต ารวจที่ให้
ความส าคัญต่อแนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือให้ชุมชนรู้สึกไว้วางใจต ารวจและให้ความร่วมมือกับต ารวจใน
การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้านต่างๆ ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับความเห็น
ของ พันต ารวจเอก กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ          
ที่มองว่า ต ารวจเป็นกลไกหลักส าคัญในช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชัดเจนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่แน่ใจ เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการท างานโดยต ารวจเป็นหน่วยงานแรกที่จะรุกคืบเข้าไปในชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ และเมื่อส่วนราชการได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ และเข้าใจ
บทบาทของตนเองชัดเจนขึ้นแล้ว  ต ารวจจะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  2) นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้
กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นอย่างทันท่วงที
เพ่ือควบคุมสถานการณ์โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมมือประสานงานกันในการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ 
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และมีความคุ้นเคยผูกพันกันท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและ
อาสาสมัครประจ าชุมชนหากมีต ารวจชุมชนคอยเป็นพ่ีเลี้ยงหรืออ านวยความสะดวกให้อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสัน คงนิล (2558) เรื่อง 
อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือการป้องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมนับว่าเป็นการลดปัญหาเรื่องบุคลากรและ
งบประมาณภาครัฐจึงควรส่งเสริมและเพ่ิมบทบาทให้อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในทางคดีให้มากขึ้น  ส่วนเทคนิควิธีการด าเนินงานที่ต ารวจชุมชนน ามาใช้ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่าย
ประชาชนในพ้ืนที่ การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น 
การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม และการระดมทรัพยากรในพื้นที่     
 5.1.3 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลความส าเร็จในการปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกหน่วยงานหลักของรัฐในการควบคุมในการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทในการชี้น า กระตุ้น และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนใน
การดูแลป้องกันตนเองตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการด าเนินนโยบายของหัวหน้าสถานีต ารวจที่ให้
ความส าคัญต่อแนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือให้ชุมชนรู้สึกไว้วางใจต ารวจและให้ความร่วมมือกับต ารวจใน
การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้านต่างๆ ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับความเห็น
ของ พันต ารวจเอก กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ          
ที่มองว่า ต ารวจเป็นกลไกหลักส าคัญในช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชัดเจนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่แน่ใจ เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการท างานโดยต ารวจเป็นหน่วยงานแรกที่จะรุกคืบเข้าไปในชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ และเมื่อส่วนราชการได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ และเข้าใจ
บทบาทของตนเองชัดเจนข้ึนแล้ว  ต ารวจจะท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้การท างานของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  2) นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้
กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นอย่างทันท่วงที
เพ่ือควบคุมสถานการณ์โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น  
ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมมือประสานงานกันในการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายในระดับสถานีต ารวจในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจประจ าสถานีต ารวจ (กต.ตร.สน. /กต.ตร.สภ.) ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการท างานเชิง
บูรณาการในการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดในการด าเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐเนื่องจากการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตนของประชาชนแต่ละคนและ
การเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงของสมาชิกในชุมชนเนื่องจากคนเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคที่ส าคัญที่สุด  
ดังนั้น หากประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันไม่เพียงจะ
ช่วยลดโอกาสของโรคติดเชื้อจากคนสู่คนได้อย่างมีนัยส าคัญแล้วยังช่วยเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากความส าเร็จในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ผานมา  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลที่กระตุ้นให้กลยุทธ์
ต ารวจชุมชนสามารถูกน ามาใช้ใน แต่ละพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
    
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ สถานีต ารวจ
ได้ปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลที่ก าหนดขึ้นโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืน เพ่ือด าเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรูปแบบต่างๆ เช่น การห้ามออกนอก
เคหสถานในเวลาห้ามที่ก าหนด  การเปิดสถานประกอบการและสถานบริการในเวลาห้าม และการมั่ว
สุมชุมนุมกันเกินกว่าห้าคน  เป็นต้น  และรูปแบบการสนับสนุนอ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหลักด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การประเมินบุคคลกลุ่มเสี่ยง  การกักกันผู้
ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และการอ านวย
ความสะดวกโครงการปันสุขของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งภารกิจดังกล่าวมิใช่งานในหน้าที่
หลักของต ารวจแต่รัฐบาลโดย ศบค. ได้ออกค าสั่งพิเศษให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ร่วม
รับผิดชอบเนื่องจากต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลักที่มีประสิทธิภาพที่มีสถานีต ารวจอยู่ 
1,484 สถานีทั่วประเทศไทย  สอดคล้องกับงานของสัมมนา แก้วมาก และคณะ (2563) ที่ศึกษาเรื่อง
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในยุคโควิด-19 ที่พบว่า ในห้วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์มีหน้าที่เข้าไปดูแลชุมชนให้ปลอดภัยโดยการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเทาที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามให้ตระหนักถึงอันตราย
ของโรคดังกล่าวมากขึ้น   

103 
 

นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างต ารวจชุมชนกับ
หน่วยงานอื่นท าให้เกิดการปฏิบัติงานภาครัฐมีความเป็นเอกภาพ เช่น การออกตรวจตราร่วมกัน การตั้ง
ด่านตรวจค้นและจุดตรวจชุมชน การประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในชุมชน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เป็นต้น  นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดพลังเชิงบวกกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายของ
โรคโควิด-19และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็น
อย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ผองสง่า และประภาศรี ฉายศรี (2562) ที่ได้ศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลสามเสน พบว่า การ
บริหารงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นการบริหารแบบครอบครัวฉันท์พ่ีน้องเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนในการร่วมกันท ากิจกรรมภายในชุมชน เช่น จัดเวทีเสวนาเพ่ือ
พูดคุยปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  งานวิจัยยังพบด้วยว่า สถานีต ารวจที่ตั้งอยู่ใน
ย่านธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถระดมทรัพยากรจากภาคประชาชนโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจประจ าสถานีต ารวจให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้ความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โครงการตู้ปันสุขและกิจกรรมทาง
สังคมรูปแบบต่างๆ   

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดนโยบายให้ทุกสถานีต ารวจน าแนวคิดต ารวจ

ชุมชนมาปรับใช้กับภารกิจต ารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนแยกต่างหากออกจากภารกิจต ารวจสายตรวจเน้นการท างานมวลชนอย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการท างานและสามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้เมื่อ
ได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที 

5.3.1.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับโรคโควิด -19 รวมถึงไวรัสชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างานสูงสุด  

5.3.1.3 หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับแนวคิดต ารวจชุมชนมากขึ้นโดยอาจมี
การถ่ายทอดแนวคิดต ารวจชุมชนที่ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าไปชุมชนเพ่ือพบปะประชาชนเท่านั้น แต่เน้นให้
ต ารวจในทุกสายงานปรับแนวความคิดในการร่วมมือกับประชาชนเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกัน
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นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ ายระหว่างต ารวจชุมชนกับ
หน่วยงานอื่นท าให้เกิดการปฏิบัติงานภาครัฐมีความเป็นเอกภาพ เช่น การออกตรวจตราร่วมกัน การตั้ง
ด่านตรวจค้นและจุดตรวจชุมชน การประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในชุมชน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เป็นต้น  นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดพลังเชิงบวกกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายของ
โรคโควิด-19และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็น
อย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ผองสง่า และประภาศรี ฉายศรี (2562) ที่ได้ศึกษา
บทบาทและหน้าที่ของต ารวจชุมชนสัมพันธ์กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลสามเสน พบว่า การ
บริหารงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นการบริหารแบบครอบครัวฉันท์พ่ีน้องเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนในการร่วมกันท ากิจกรรมภายในชุมชน เช่น จัดเวทีเสวนาเพ่ือ
พูดคุยปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรมท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  งานวิจัยยังพบด้วยว่า สถานีต ารวจที่ตั้งอยู่ใน
ย่านธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถระดมทรัพยากรจากภาคประชาชนโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจประจ าสถานีต ารวจให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้ความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โครงการตู้ปันสุขและกิจกรรมทาง
สังคมรูปแบบต่างๆ   

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าหนดนโยบายให้ทุกสถานีต ารวจน าแนวคิดต ารวจ

ชุมชนมาปรับใช้กับภารกิจต ารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนแยกต่างหากออกจากภารกิจต ารวจสายตรวจเน้นการท างานมวลชนอย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการท างานและสามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้เมื่อ
ได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที 

5.3.1.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับโรคโควิด -19 รวมถึงไวรัสชนิดอ่ืน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างานสูงสุด  

5.3.1.3 หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับแนวคิดต ารวจชุมชนมากขึ้นโดยอาจมี
การถ่ายทอดแนวคิดต ารวจชุมชนที่ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าไปชุมชนเพ่ือพบปะประชาชนเท่านั้น แต่เน้นให้
ต ารวจในทุกสายงานปรับแนวความคิดในการร่วมมือกับประชาชนเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกัน
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อาชญากรรมและภัยสาธารณะแต่รวมถึงการให้ประชาชนรู้สึกเป็นมิตรให้ความไว้วางใจที่จะให้ร่วมมือและ
สนับสนุนช่วยเหลืองานของต ารวจในทุกมิติ 

5.3.1.4 หัวหน้าสถานีต ารวจควรให้ความส าคัญกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์มากขึ้นโดยอาจ
ก าหนดให้มีแผนการเข้าพบปะประชาชนในชุมชนและรายงานข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนเป็นประจ าเพ่ือ
น ามาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันภัยสาธารณะรูปแบบอ่ืน อาทิ โรคระบาดอันอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

5.3.1.5 สถาบันฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาทิ กองบัญชาการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1-9  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการน าแนวคิดต ารวจชุมชนมาปรับใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้น
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5.3.2.1  ควรน าตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปรับใช้แนวคิดต ารวจชุมชนเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ไปท าการ
ทดสอบกับกลุ่มประชากรในพ้ืนที่อ่ืนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันตัวแบบดังกล่าว 

5.3.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการด าเนินงานของต ารวจชุมชนของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพ่ือน ามาเป็น           
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านต ารวจชุมชนของประเทศไทย
ต่อไป 

5.3.2.3 จัดแปลผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ทางวารสารวิชาการหรือ
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบดิจิทัลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนวคิดต ารวจชุมชนในระดับนานาชาติต่อไป 
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ผนวก ค. 
ภำพชุดที่ 1 แสดงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในสถำนีต ำรวจเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ขวา) สภ.บางพลี ร่วมกับ กต.ตร.สน.ติดตั้ง
ฉากกั้นบริเวณจุดให้บริการบนสถานีต ารวจ 

(ซ้าย) การน าโล่ควบคุมฝูงชนมากั้นเพื่อเว้น
ระยะห่างระหว่างต ารวจและประชาชนที่มาแจ้ง
ความในช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ ของโรคโควิด -19 ของ สภ.บางพลี 

(ซ้าย) ภูมิทัศน์ใหม่ภายหลังการติดตั้งฉากกั้น
บริเวณจุดรับแจ้งความร้องทกุข์ สภ.บางพล ี
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ผนวก ค. 
ภำพชุดที่ 1 แสดงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในสถำนีต ำรวจเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ขวา) สภ.บางพลี ร่วมกับ กต.ตร.สน.ติดตั้ง
ฉากกั้นบริเวณจุดให้บริการบนสถานีต ารวจ 

(ซ้าย) การน าโล่ควบคุมฝูงชนมากั้นเพื่อเว้น
ระยะห่างระหว่างต ารวจและประชาชนที่มาแจ้ง
ความในช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ ของโรคโควิด -19 ของ สภ.บางพลี 

(ซ้าย) ภูมิทัศน์ใหม่ภายหลังการติดตั้งฉากกั้น
บริเวณจุดรับแจ้งความร้องทกุข์ สภ.บางพล ี
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ภำพชุดที่ 2 แสดงกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงต ำรวจ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
ในกำรแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชำชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซ้ายและล่างขวา) ผกก.สภ.บางพลี พร้อม
คณะร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย
ติดเตียง และชาวบ้านในชุมชน 

(บนและขวา) เจา้หน้าที่ต ารวจ สภ.บางพลี แจก
หน้ากากอนามัยและเจลลา้งมือแก่ชาวบา้นใน
ชุมชนและตลาด  

119 
 

 

ภำพชุดที่ 3 แสดงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกรณรงค์ประชาสัมพันธม์าตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
บริเวณที่สาธารณะในพืน้ที่รับผดิชอบ  

ต ารวจชุมชนสัมพันธป์ระชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ผู้บังคับบัญชาปล่อยแถวรถยนตส์ายตรวจเพื่อ
ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ภำพชุดที่ 3 แสดงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกรณรงค์ประชาสัมพันธม์าตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
บริเวณที่สาธารณะในพืน้ที่รับผดิชอบ  

ต ารวจชุมชนสัมพันธป์ระชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ผู้บังคับบัญชาปล่อยแถวรถยนตส์ายตรวจเพื่อ
ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ผนวก ง 

ภำพชุดที่ 1 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและและเจ้ำหนำ้ที่ท้องถิ่นในพื้นที ่สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขวาและล่าง) พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ และ         
พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ  เก็บข้อมูลชมุชนโดยการ
สัมภาษณ์ในรูปแบบสนทนาโดยมผีู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าท่ีอาสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) 
และต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.บางพลี เข้าร่วม  

(ซ้าย) พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกจิ  และ 
พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ สัมภาษณ์ พ.ต.อ.พีรศักดิ์ 
รอดบน  ผกก.สภ.บางพลี จว.สมทุรปราการ 
เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของ สภ.บางพลี 

121 
 

ภำพชุดที่ 2 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
รองประธาน กต.ตร. สภ.เกาะสมุย ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม. ต าบลอา่งทอง  และต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุม 
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ภำพชุดที่ 2 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณแ์ละการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
รองประธาน กต.ตร. สภ.เกาะสมุย ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม. ต าบลอา่งทอง  และต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุม 
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122 
 

ภำพชุดที่ 3 แสดงกำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำล สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มโดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เทศบาลเมืองแม่เหียะ,  ก านัน
ต าบลแม่เหียะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม 

123 
 

ภำพชุดที่ 4 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มโดยมี ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ และต ารวจชุมชนสัมพันธ์  สภ.แม่โจ้ พร้อมด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม ่
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ภำพชุดที่ 4 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มโดยมี ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ และต ารวจชุมชนสัมพันธ์  สภ.แม่โจ้ พร้อมด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม ่
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124 
 

ภำพชุดที่ 5 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชน พื้นที่ สภ.เมืองนครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บนซ้าย) พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ   เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์    
ร.ต.อ.โมยิน  ฉ่อกระโทก หัวหน้าต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และ ร.ต.ต.พลพฤต  สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนครราชสีมา  และการสนทนากลุ่มกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน      
หนองโสมง ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จว.นครราชสีมา และเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.
เมืองนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านหนองโสมง 

125 
 

ภำพชุดที่ 6 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจชุมชน ในพื้นที่ สภ.ขำมทะเลสอ จว..นครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 
ร.ต.อ.ศุภเมธี แบ่งกุศลจิตร และ ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ คัมภิโธ  เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ สภ.ขามทะเลสอ ณ สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 
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125 
 

ภำพชุดที่ 6 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจชุมชน ในพื้นที่ สภ.ขำมทะเลสอ จว..นครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 
ร.ต.อ.ศุภเมธี แบ่งกุศลจิตร และ ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ คัมภิโธ  เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ สภ.ขามทะเลสอ ณ สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 
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ภำพชุดที่ 7 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ประธำนชุมชน และประชำชน ในพื้นที่ สน.มีนบุรี 

 

 

 

 

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล  กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ  เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับ  
พ.ต.ท.ศรายุทธ  มั่งเรือง รอง ผกก.ป.สน.มีนบุรี พร้อมด้วย ด.ต.ถวิล รอดด าเนิน และ ด.ต.เฉลมิพงษ์ ทับทิม
ศรี  เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ นายอ านวย ยูฮนัเงาะ ประธานชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา  และนายชาลี   
ยงยืนชยั  ประธานชุมชนมีนบุรอุีปถัมภ์ 

127 
 

ผนวก จ  

ภำพแสดงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้เชี่ยวชำญนโยบำยและผู้ปฏิบัติด้ำนต ำรวจชุมชน 

 

 
 

 

 

 

รศ.พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์  อาจารย์ (สบ6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  เป็น
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัเร่ือง“การปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)”  ณ ห้องประชุม
กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563   เวลา         
0900-1600 น.  โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และสถาบนัการศึกษาเข้าร่วม รวม 25 คน 
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ผนวก จ  

ภำพแสดงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้เชี่ยวชำญนโยบำยและผู้ปฏิบัติด้ำนต ำรวจชุมชน 

 

 
 

 

 

 

รศ.พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์  อาจารย์ (สบ6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  เป็น
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจยัเร่ือง“การปรับใช้แนวคิด
ต ารวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)”  ณ ห้องประชุม
กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563   เวลา         
0900-1600 น.  โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และสถาบนัการศึกษาเข้าร่วม รวม 25 คน 
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ประวัติหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/นักวิจัย 

 

ชื่อ-นำมสกุล   พันต ารวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ (สบ 5) (ท าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มวิชาบริหารงานต ารวจ) กลุ่มงานอาจารย์   
กองบัญชาการศึกษา 

ประวัติกำรศึกษำ - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
- Master of Laws (Cyberlaw)  

         University of Leeds, United Kingdom (Chevening scholarship) 
- Master of International Law (International & Comparative Law)                  

           Monash University, Australia     
   -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ     
 
ผลงำนวิจัย 

1) โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สนับสนุนโดยส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 2555  

2) โครงการวิจัยเรื่อง แอมเฟตามีน, มายาคติ และความจริง  โดยการสนับสนุน
ทุนวิจัยโดยส านักงานกิจการและโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 
ส านักงานอัยการสูงสุด  ประจ าปี 2558 
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ประวัติหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/นักวิจัย 

 

ชื่อ-นำมสกุล   พันต ารวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ (สบ 5) (ท าหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาบริหารงานต ารวจ) กลุ่มงานอาจารย์   
กองบัญชาการศึกษา 

ประวัติกำรศึกษำ - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
- Master of Laws (Cyberlaw)  

         University of Leeds, United Kingdom (Chevening scholarship) 
- Master of International Law (International & Comparative Law)                  

           Monash University, Australia     
   -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ     
 
ผลงำนวิจัย 

1) โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ความร่วมมือในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
สนับสนุนโดยส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจ าปี 2555  

2) โครงการวิจัยเรื่อง แอมเฟตามีน, มายาคติ และความจริง  โดยการสนับสนุน
ทุนวิจัยโดยส านักงานกิจการและโครงการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา 
ส านักงานอัยการสูงสุด  ประจ าปี 2558 
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ประวัตินักวิจัย 

 

ชื่อ-นำมสกุล      พันต ารวจโท อังกูร ทวีเกตุ  

ต ำแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 

ประวัติกำรศึกษำ  -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
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