คำนิยม
รายงานฉบับนี้เป็นผลการดาเนิน งานโครงการวิจัยเรื่อง “การปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ของกลุ่มงานอาจารย์
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยของมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การปรับใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติของการตารวจชุมชนในห้วง
เวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ระยะเวลาการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 เดือน
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม 2563
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญจนทาให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจานวนมากกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตเป็นจานวนมากกว่า
1.5 ล้านคนทั่วโลก รัฐบาลไทยตระหนักถึงความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึ งได้จัดตั้งศูนย์บริ ห าร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกาหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายในหลายระดับเพื่อควบคุมมิให้โรค
โควิด-19 ขยายออกไปในวงกว้าง โดยสานักงานตารวจแห่งชาติมีบทบาทสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายและ
ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ตารวจชุมชนกลายเป็นกลไกสาคัญในระดับท้องถิ่นที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นและสนับ สนุนช่ว ยเหลื อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ควบคุม แล ะ
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเกิดผลสาเร็จเป็นที่
น่าพอใจและแสดงให้เห็นว่า “ตำรวจ” เป็นผู้ที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในยามปกติหรือ
ในยามวิกฤติที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนดังเช่นในกรณีของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและยินดีในความสาเร็จของกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการ
ศึกษา โดยเฉพาะคณะผู้วิจัย และทีมงานที่ได้เสี ยสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดทาโครงการวิจัย ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและท้าทายต่อภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในห้วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนาไปศึกษา
เรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสังคมรูปแบบใหม่ๆ อันอาจเกิดขึ้น ใน
อนาคตต่อไป

พลตารวจโท อภิรัต นิยมการ
ผู้บัญชาการศึกษา
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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
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ตารางที่ 4.2 สถิติการดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

ควำมสำคัญของปัญหำ
การตารวจชุมชนเป็น ปรัชญาทางสั งคมที่ส่ งเสริมยุทธศาสตร์องค์กรในลั กษณะการทางานเชิง
หุ้นส่วนและการแก้ปัญหาเชิงรุกในเงื่อนไขที่จะนาไปสู่ประเด็นความปลอดภัยสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ปัญหาอาชญากรรม ความหวาดกลัวอาชญากรรม และความไร้ระเบียบของสังคม แนวคิดตารวจชุมชนเปิด
โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ ว มกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย ภายใต้หลักคิดว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนจะมีความรู้จักคุ้นเคยกันและ
ทราบถึงความต้องการในชุมชนของตนเอง ตารวจมีห น้าที่ เป็นเพียงผู้ ช่วยเหลืออานวยความสะดวกทาให้
กิจกรรมของชุมชนดาเนินไปได้ด้วยความราบรื่น แนวคิดตารวจชุมชนจึงเป็นการประสานประโยชน์ระหว่างรัฐ
เอกชน และประชาชนในการดาเนินกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ว่า ในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนทาให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก
มากกว่า 80 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน และมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยกว่า 6,000 ราย
และเสียชีวิต 60 ราย (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) แนวคิดตารวจชุมชนสามารถถูก นามาปรับ ใช้ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้ในรูปแบบใดบ้าง สามารถแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มากน้อย
เพียงใด และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้เพื่อควบคุมการการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อดังกล่าว
กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มูล นิ ธิฮัน ส์ ไซเดล ประเทศไทย (Hanns Seidel Foundation, Thailand) ได้ ดาเนิน งานโครงการวิจัยเรื่อง
“การปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ และเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย
แนวคิดตารวจชุมชน (community policing) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (public participation)
แนวคิดภาคีเครือข่าย (networking) และแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน (partnership) และแนวคิดผู้นาในภาวะ
วิ ก ฤติ (crisis leadership) รวมถึ ง นโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ รัฐ บาลไทยได้ ประกาศใช้ในช่ว ง
ระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดมาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์
ix

วิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศไทย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 3 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การวิเคราะห์เอกสาร เน้นการ
รวบรวมข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย บันทึกข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และผู้เกี่ยวข้องทั้งที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสารและเนื้อหาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและ
เอกชน และ 2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตารวจและตารวจชุมชน
และ 3) การสนทนากลุ่ม บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค โควิด-19 ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อที่มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่าง
เข้มงวด และนาผลการศึกษาวิจัยมาประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแผนภาพ
แสดงขั้นตอนด้านล่างนี้





รวบรวมข้อมูล

วิเครำะห์ข้อมูล

☑
ควำมเห็นผู้เชี่ยวชำญ

-ทบทวนวรรณกรรม
-สารวจพื้นที่เป้าหมาย
-สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ
ประชาชน
-การสนทนากลุม่

-วิเคราะห์มาตรการเชิง
นโยบายและกฎหมายของ
ประเทศไทย
-วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
-ติดตามความคืบหน้าผล
การทางานของตารวจ
ชุมชน


รำยงำนผลกำรวิจัย
-สรุปผลการศึกษาวิจัย
ครั้งสุดท้าย
-จัดทารูปเล่มผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 ภาพรวมวิธีการดาเนินงานวิจัย
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ผลกำรศึกษำ
โครงการวิจัยได้ข้อสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานตารวจชุมชนในช่วงเวลาที่เกิด การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ผลการศึกษาพบว่า สถานีตารวจในพื้นที่ ที่ทาการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานตารวจชุมชนภายใต้ฝ่าย
ป้องกันปราบปรามของทุกสถานี เรียกว่า งานตารวจชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) โดยหัวหน้าสถานีตารวจมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสายงานป้องกันปราบปรามของแต่ละสถานีตารวจเป็น
หัวหน้าตารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนอีกจานวน 4 นาย เป็นผู้ช่วย ภายใต้การกากับ
ดูแลของนายตารวจระดับรองผู้กากับการและสารวัตร มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันอาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการอาสาสมัครตารวจบ้าน เป็นต้น เพื่อคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ตารวจ และ
กิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ โดยในปัจจุบัน ตารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ใช้เทคนิคการสร้าง
ภาคีเครือข่ายในหลากหลายรูปแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “แอพพลิเคชั่นไลน์(LINE)” และ
ประชาสัมพันธ์การทางานผ่าน “เฟสบุ๊ค(Facebook)” ในรูปแบบของการส่งข้อความหรือการทากิจกรรมใน
ชุมชนแบบเวลาจริง อย่างไรก็ตาม การนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและจุดเน้นของหัวหน้าสถานีตารวจที่ต้องคานึงถึงปัจจัยด้านกาลังพลและ
ทรัพยากรของสถานีตารวจเป็นสาคัญ กล่าวคือ หากสถานีตารวจมีกาลังพลมากเพียงพอ และ/หรือมีเจ้าหน้าที่
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ทางานในพื้นที่มานานก็จะมีโอกาสที่แนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดได้มากกว่าสถานีตารวจที่มีกาลังพลน้อยกว่า
ส่วนแนวปฏิบัติของตารวจชุมชนในพื้นที่ที่ศึกษา พบว่ามี 2 รูปแบบ คือ 1) งานตารวจชุมชนใน
รูปแบบของงานตารวจชุมชนสัมพันธ์แยกขาดจากภารกิจตารวจสายตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ไม่
มีห น้ าที่ในการสื บ สวนหาข่าวหรื อจั บ กุมดาเนินคดีแต่มุ่งเน้นการเข้าหาและสร้างแนวร่ว มเป็นมิตรที่ ดี กั บ
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อนาไปประเมินการ
วางแผนและกาหนดนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม วิธีการดังกล่าวทาให้ตารวจชุมชนต้อง
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน 2) งานตารวจชุมชนแยกไม่ขาดจากงาน
ตารวจสายตรวจโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นตารวจชุมชนสัมพันธ์ไปในตัว รวมถึงการออก
ตรวจตราพื้นที่จับกุมผู้กระทาผิดและการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอันเนื่องมาจากสถานี
ตารวจมีกาลังพลน้อยไม่เพียงพอต่อการตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ
xi

2. ด้านเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนเพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ผลการศึกษาพบว่า สถานีตารวจในพื้นที่เป้าหมายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์มีหน้าที่ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นและชุมชนในการดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายรูปแบบตามนโยบายและคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าสถานีตารวจ ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมปฏิ บัติงานพร้อมกับบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง การประเมินกลุ่มเสี่ยง และการกักกันผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
การประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด -19 การตั้งด่านชุมชนและด่านตรวจค้นตาม
แผนปฏิบัติของจังหวัด การร่วมจับกุมผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมโครงการตู้ปันสุข
และแจกอาหารและของใช้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คณะผู้วิจัยพบอีกว่าตารวจชุมชนสัมพันธ์สามารถ
เข้ า หาผู้ น าชุ ม ชนและใช้ แ นวร่ ว มภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ ที่ ส นิ ท สนมคุ้ น เคยกั น เป็ น ฐานมวลชนในการ
ดาเนินการตามนโยบายของรั ฐบาล อาทิ การจัดทาโครงการปันสุ ข กิจกรรมจิตอาสาในการผลิตหน้า กาก
อนามัยและเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ตารวจชุมชนได้รับความไว้วางใจจากผู้นา
ชุมชนและมีความคุ้นเคยผูกพันกันทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและ
อาสาสมัครประจาชุมชนหากมีตารวจชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ ยงหรืออานวยความสะดวกให้ อันจะส่งผลให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรส่งเสริมและเพิ่มบทบาทให้อาสาสมัครตารวจชุมชนมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการรั กษาความสงบเรียบร้อยให้ มากขึ้น ส่วนเทคนิควิธีการดาเนินงานที่ตารวจชุ มชน
นามาใช้ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม และการระดมทรัพยากรในพื้นที่
รูปแบบต่าง ๆ
3. ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลความสาเร็จในการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกหน่วยงานหลักของรัฐในการควบคุมในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
แต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทใน
การชี้นา กระตุ้น และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการดูแลป้องกันตนเองตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมถึงการดาเนินนโยบายของหัวหน้าสถานีตารวจที่ให้ความสาคัญต่อแนวคิดตารวจชุมชนเพื่อให้ชุมชน
รู้สึกไว้วางใจตารวจและให้ความร่วมมือกับตารวจในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้านต่าง ๆ ที่ออกมาในช่วง
สถานการณ์โควิด -19 2) นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้กาหนดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ตารวจและเจ้ าหน้ าที่เ กี่ย วข้ องอื่น ต้อ งถื อ ปฏิบัติ ตามอย่า งเคร่ง ครัด 3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมมือประสานงานกันในการดาเนินกิจกรรม
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ทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคี
เครือข่ายในระดับสถานีตารวจในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจประจา
สถานีตารวจ (กต.ตร.สน. /กต.ตร.สภ.) ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการทางานเชิงบูรณาการในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนซึ่งนับว่าเป็นส่วนสาคัญที่สุดใน
การแสวงหาความร่วมมือของภาครัฐเนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติตัว
ของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนื่องจากคนเป็น พาหะกระจายเชื้อโรคที่สาคัญ ดังนั้น หากประชาชนให้
ความร่วมมือกับภาครัฐตามแนวทางที่กาหนดขึ้นได้เป็นอย่างดีจะช่วยลดโอกาสของโรคติดเชื้อจากคนสู่คนได้
อย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จากความสาเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ปัจจัย
เหล่ านี้ ล้ วนแล้วแต่ ส่ง ผลให้ป รัชญาตารวจชุมชนสามารถถูกนามาใช้ในชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะของกลไก
ขับเคลื่อนให้นโยบายและมาตรการของรัฐบาลถูกนาไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. สานักงานตารวจแห่งชาติควรกาหนดนโยบายให้ทุกสถานีตารวจนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับ
ใช้กับภารกิจตารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนแยก
ต่างหากออกจากภารกิจอื่นเพื่อมุ่งเน้นการทางานมวลชนอย่างแท้จริง เกิดความเป็นเอกภาพในการทางานและ
สามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้เมื่อได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที
2. สานักงานตารวจแห่งชาติควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด 19 รวมถึงไวรัสชนิดอื่น เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สาหรับ
เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทางานสูงสุด
3. หั วหน้ าสถานี ตารวจควรให้ ความส าคัญกับงานตารวจชุมชนมากขึ้นโดยอาจมีการถ่ายทอด
แนวคิดตารวจชุมชนที่ไม่เพียงเน้นการเข้าชุมชนเพื่อพบปะประชาชนเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้ตารวจในทุกสายงาน
ปรับแนวความคิดให้ร่วมมือกับประชาชนในเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกัน
ภัยสาธารณะแต่รวมถึงการให้ประชาชนรู้สึกเป็นมิตรให้ความไว้วางใจที่จะให้ร่วมมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
งานของตารวจในทุกมิติ
4. หัวหน้าสถานีตารวจควรให้ความสาคัญกับงานตารวจชุมชนสัมพันธ์มากขึ้นโดยอาจกาหนดให้มี
แผนการเข้าพบปะประชาชนในชุมชนและรายงานข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนเป็นประจาเพื่อนามาใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมและการป้องกันภัยสาธารณะรูปแบบอื่น อาทิ โรคระบาด ภัยพิบัติ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
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5. สถาบันฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
ตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-9 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ข้าราชการและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
6. ผู้สนใจอาจศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนของประเทศไทยกับ
ประเทศอื่นในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านตารวจชุมชนในประเทศไทยต่อไป
7. สถาบันการศึกษาอาจปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนในการศึกษาปัญหา ความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวในประเด็นอื่นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องต่อไป
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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 ( COVID19) 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
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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 the 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.
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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 COVID19 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 COVID19 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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คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย” ฉบับนี้ไม่สามารถ
สาเร็จ ลุล่ว งได้ห ากไม่ได้รับ ความอนุเคราะห์จ ากหน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เ กี่ยวข้อ งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประเทศไทย
คณะผู ้ว ิจ ัย ใคร่ข อขอบพระคุณ ท่าน พลตารวจโท อภิรัต นิย มการ ผู ้บัญ ชาการศึก ษา และ
พลตารวจตรี กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ ที่ได้กรุณาให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยและให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัยจนทาให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์เป็น
อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณท่านหัวหน้าสถานีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อสังเกตที่มีคุณค่าแก่งานวิจัย
ฉบับนี้ และสุดท้าย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานอาจารย์ และเพื่อนข้าราชการตารวจของกองบัญชาการ
ศึกษาทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้กับคณะผู้วิจัยจนทาให้โครงการวิ จัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย รัฐบาลไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ในการนาเอาแนวคิดตารวจชุมชนไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์วิกฤติรูปแบบอื่น
นอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรมอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
คณะผู้วิจัย
ธันวาคม 2563
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บทคัดย่อ
โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด แนวทางปฏิบัติ เทคนิควิธี และปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ การน าแนวคิ ด ต ารวจชุ ม ชนมาปรั บ ใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ในประเทศไทยได้เป็นผลสาเร็จ การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในรูปแบบของการวิจัยเอกสาร
การสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก และการสนทนากลุ่ ม โดยมี ก ลุ่ ม ประชากรเป้า หมาย คื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ อาสาสมั คร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครตารวจบ้าน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สถานีตารวจในพื้นที่เป้าหมายสามารถปรับใช้หลักการ
ตารวจชุมชนในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ อย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องและผู้นาชุมชนในการดาเนิน การตามนโยบายและมาตรการของรัฐ บาลด้านสาธารณสุ ข ในหลาย
รู ป แบบ โดยมีปั จ จั ย อย่ างน้ อย 4 ประการ ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการปรับ ใช้แนวคิ ดตารวจชุ ม ชนใน
สถานการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 2)
นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้
กาหนดขึ้น 3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดย
เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนจะแสดงบทบาทในการประสานเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้ปัจจัยดังกล่าวทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์
คำสำคัญ การตารวจชุมชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
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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 done by a qualitative method by

collecting information 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 research found 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 found 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.
Key words: community policing, Coronavirus 2019 (COVID-19), local community networks
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