บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus 2019) หรือ โควิด19 (COVID-19) ที่มีจุดเริ่มต้นในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แพร่กระจายไป
รอบโลกอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน นับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 โดยองค์การ
อนามัย โลก (World Health Organization- WHO) ได้เรียกชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ของไวรัส ชนิดนี้ว่า
2019-nCoV หรื อ โควิ ด -19 และได้ ป ระกาศให้ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาเป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นการ
สาธารณสุขของโลก (องค์การอนามัยโลก, 2563) โรคระบาดดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ
เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทาให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการปอดอักเสบรุนแรงที่อาจเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลา
อันสั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจ
และการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ จนทาให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 80 ล้านคน และเสียชีวิตมากกว่า 1.5
ล้านคน (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับว่า ส่งผลกระทบต่อ
ระบบความมั่นคงของรัฐ สังคมและประชาชนในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้ เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไป
จนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนใน
มนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คน ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ามูก ในผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการรุนแรงทาให้เ กิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต
แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึง แต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
สามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อ
การป้องกันโรคติดเชื้อทาได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปากโดยไม่ล้างมือ ล้างมือด้วยน้าและสบู่
บ่อยครั้งหรือน้ายาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หากมีไข้ ไอ หายใจลาบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และ
ควรแจ้งประวัติการเดิ นทาง ดังนั้น ผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ
ควรพักอยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และทิ้งลง
ถังขยะ ทาความสะอาดและทาลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของและผิวสัมผัสต่างๆ นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด
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จนถึงปัจจุบันยังไม่พบวัคซีนป้องกันโรคเป็นการเฉพาะโดยแพทย์จะใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคอง
เพื่อบรรเทาอาการป่วย (กรมควบคุมโรค, 2563) จนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ของหลายประเทศกาลัง
ทดลองวัคซีนที่ใช้ในการรักษาและป้องกัน โรคติดเชื้อดังกล่าวซึ่งคาดว่า จะประสบผลสาเร็จภายในปี
2564
ประเทศไทยได้เริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
โดยเป็นหญิงสัญชาติจีน อายุ 61 ปี เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2563 ผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสอง
เดือนแรกนับจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก ค่อยๆ ขยายวงจนมีจานวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน ณ วันที่
31 มกราคม 2563 จานวน 19 ราย และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 42 ราย จากนั้นเมื่อ
เข้าสู่เดือนที่สาม คือ มีนาคม 2563 จานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด
สร้างความสับสนกังวลใจให้กับทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทุกภาคส่วน
พยายามเรียนรู้และปรับตัวเพื่อหาวิธีการรับมือโรคติดเชื้อนี้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิธีการรับมือ
การแพร่ระบาดของต่างประเทศพบว่ามาตรการสาคัญที่หลายประเทศนามาใช้ในการหยุดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ มาตรการปิดเมืองหรือปิดประเทศ โดยการกาหนดข้อห้ามเข้าออกพื้นที่
ห้ามเดินทางเป็นบางพื้นที่ บางช่วงเวลา การกักตัวเองในบ้าน การทางานที่บ้าน การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การไม่รวมกลุ่มขนาดใหญ่ ความเข้มงวดในแต่ละประเทศมีระดับที่แตกต่างกันไปขึ้น อยู่ กับ
สถานการณ์และผลกระทบ เริ่มจากปิดพื้นที่ทั้งประเทศปิดเฉพาะเมือง ปิดด่านชายแดน ปิดเส้นทาง
คมนาคมบางประเภท ทางน้า ทางอากาศ ทางบก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อ กาหนดห้าม
เดินทางในพื้นที่ 16 เมือง สาธารณรัฐฮังการีออกคาสั่งปิดชายแดนทั้งหมด สาธารณรัฐอินเดีย ห้าม
เครื่องบินจากประเทศอื่นบินเข้าประเทศ เป็นต้น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาในประเทศไทยมี แนวโน้มสูงขึ้นทาให้รัฐบาลได้
ประกาศให้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโควิด-19 (COVID-19)
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลาดับที่ 14 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย และรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากเบาไปหาหนักเริ่มตั้ งแต่การรณรงค์มิให้ประชาชนมารวมตัวกัน
จานวนมาก การป้องกันตนเองโดยใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก การล้างมือให้สะอาด การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (social distancing) และการทางานที่บ้าน (work from home) แต่สถานการณ์ดูจะรุนแรง
มากขึ้นจนทาให้สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่ มจานวนอย่างรวดเร็วจากวันละ 0-5 คนต่อวัน เป็น
30 คน ต่อวัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้มาตรการเข้มงวด
เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การควบคุมการเข้าออกราชอาณาจักร การปิด
เส้ น ทางการบิ น การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม การปิ ด สถานที่ ที่ ค นมารวมตั ว กั น จ านวนมาก เช่น
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สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จานวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจยืนยันเพิ่มขึ้นสูง
อย่างก้าวกระโดดในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายน 2563 (กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
อันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างผิดปกติจากผู้ที่ แพร่เชื้อได้มากเป็นพิเศษที่
เรียกว่า Super spreader ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ ทาให้รัฐบาลต้องประกาศใช้ พระราช
กาหนดการบริ ห ารสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีการประกาศใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถาน(curfew) ในห้วงเวลา 22.00 ถึงเวลา
04.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 งดหรือชะลอการดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุ
จาเป็น งดการดาเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจานวนมาก
ทากิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด -19 ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดย
การบูรณาการการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งการใช้มาตรการทางสังคมในการกระตุ้นเตือน การเฝ้าระวัง และการสร้ าง
ความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ทาให้อาชญากรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัดและสถานการณ์โควิด19 ดีขึ้นเป็นลาดับ มีการวิเคราะห์กันว่าความสาเร็จของการลดจานวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศ
ไทยส่วนหนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การเข้าถึงชุมชนระดับรากหญ้าของเจ้าหน้าที่
รัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตัวอย่างพื้นที่การแพร่ระบาดอย่างเช่น จังหวัดระนอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ประกาศให้ชุมชนและหมู่บ้านเป็นจุดแตกหักในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด19 โดยใช้เครื อข่ายความเข้มแข็งของชุมชนในการเผยแพร่ให้ ความรู้ ในการป้องกันโรคกับสมาชิก
ทุกครัวเรือนของชุมชนขับเคลื่อนผ่านผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของทุกพื้นที่
ท่ามกลางการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกาหนด
มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในประเทศไทยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดฯ ให้อยู่ในระดับ
คงที่ (มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง 1 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน 2563 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เพียง 780 คน ในห้วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2563) สานักงานตารวจ
แห่งชาติได้กลายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสาคัญทั้งในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ
หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐอื่นที่มีภารกิจโดยตรงในการควบคุม ป้องกัน คัดกรอง และตรวจรักษาโรค
ติดเชื้อจนทาให้รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสมีจานวนลดลงตามลาดับ
เช่น การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกาหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการคัดกรองบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยมีการ
ตั้งด่านตรวจถึง 950 จุดทั่วประเทศ ส่วนในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจได้ช่วยอานวยความสะดวก
และประสานงานกับ เจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นภูมิภ าคและส่ ว นท้องถิ่น รวมถึง กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นาชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้
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และสั งเกตเฝ้ าระวังความปลอดภั ย ในแต่ล ะชุมชนมิให้ เกิดความเสี่ ยงจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ดังกล่าว จนทาให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีการ
ฟื้นตัวจากสถานการณ์ของโรคโควิดเป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศ และจัดอยู่ในกลุ่มที่บรรเทาการ
ระบาดของไวรั สได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก 1 คณะผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจว่า สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยเฉพาะตารวจชุมชนที่ประจาอยู่ตามสถานีตารวจในพื้นที่ทั่วประเทศมีบทบาทในการดาเนินการตาม
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่างไร และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตารวจ
ชุมชนดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และแนวปฏิ บัติ ข องงานต ารวจชุม ชนโดยเฉพาะในช่ว งเวลาที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในประเทศไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนในการควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.3.1 รวบรวมข้อมูล แนวความคิดและแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการตารวจชุมชนที่ มีก าร
ดาเนินงานในประเทศไทย
1.3.2 วิเคราะห์รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของสถานีตารวจของไทยในการนากลไกตารวจชุมชน
มาปรับใช้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
1.3.3 ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ บทบาทของตารวจชุ มชนในการป้ อ งกั นและรั กษาความสงบ
เรียบร้อยภายในชุมชนในห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1 Global COVID -19 Index (GCI) ที่ใช้ในการวิเคราะห์อันดับประเทศต่าง ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดเป็นการดูภาพรวมในมิติ

ต่างๆ ในการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับ
การประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดในทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก
4

1.4 แนวควำมคิดในกำรวิจัย
หลักการบริหารปกครองและโครงสร้างอานาจรัฐ กาหนดให้กองกาลังตารวจเป็นกลไกของรัฐที่มี
ภารกิจหน้าที่ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อานวยความยุติธรรม และรั กษาความสงบ
เรี ย บร้ อยภายในประเทศทั้งในรู ป แบบของการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลด้านความปลอดภัย
สาธารณะแต่ในสถานการณ์พิเศษที่มีภัยคุกคามรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่อาชญากรรมหรือความรุนแรงต่อชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนหรื อ เรี ย กว่ า “ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ (unconventional threat)”
กองกาลังตารวจมักจะได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่เฉพาะด้านตามกฎหมาย เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเยียวยาประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน การแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้พ้นจาก
ภยั น ตรายเหล่ า นั้ น โดยน าแนวคิ ด การป้ อ งกั น อาชญากรรมโดยชุ ม ชนหรื อ การต ารวจชุ ม ชน
(community policing) ที่มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดย
ฝ่ายรัฐจะอาศัยความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการสนับสนุนช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเพื่อให้การ
แก้ปัญหาเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนมากขึ้นโดยมีฐานคิดว่าประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนจะทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นที่อยู่นอกชุมชน
หลักการดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วยังทาให้รัฐ
สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
สาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม 2563 โดยในช่วงแรก สานักงานตารวจแห่งชาติยังไม่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนเนื่องจากตารวจ
มิ ใ ช่ เ จ้ า พนั ก งานตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม โรคระบาดท าให้ เ กิ ด ความลั ก ลั่ น ในการ
ปฏิบัติงานจนกระทั่งรัฐบาลได้มีคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัติงาน
หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กาหนดให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ต่อมารัฐบาลได้มีคาสั่งให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจในการ
อนุญาตบางประการในสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตารวจเริ่มมีบทบาทสาคัญในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้น นอกจากนี้ การที่รัฐบาลกาหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่
เดินทางบนถนนสายหลักโดยการประสานและร่วมปฏิบัติงานระหว่างสานักงานตารวจแห่ งชาติ กับ
หน่วยงานทางสาธารณสุข ทหาร และฝ่ายปกครอง รวมทั้งการเฝ้าระวัง คัดกรอง ควบคุมการกักตัวเอง
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้ปรับบทบาทจากการบังคับใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวมาเป็นการสนับสนุนมาตรการทางสังคมด้านสาธารณสุข และทาให้แนวคิดตารวจชุมชนถูก
นามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการแถลงข่าวของโฆษก
สานักงานตารวจแห่งชาติต่อสื่ อมวลชนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ในกรณีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
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ได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน ร้านค้า
หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนมาใช้ บริก าร ให้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการ
หยุดยั้งการแพร่ระบาด ตามคาแนะนาของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจนและการทราบถึงวิธีการใช้กลไกตารวจในการแสวงหาความร่วมมือ
จากชุมชนและประชาชนจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสหรือสถานการณ์รุนแรงลักษณะอื่นที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
ส าหรั บ การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ คณะผู้ วิจัยจะบูรณาการแนวคิด ทางสั ง คมศาสตร์ ที่ เกี่ย วข้ อ ง
ประกอบด้ว ยแนวคิดตารวจชุมชน (community policing) แนวคิดการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน
(public participation) แนวคิดการทางานแบบเครือข่าย (networking) และแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน
(partnership) และแนวคิดภาวะผู้นาในภาวะวิกฤติ (crisis leadership) นามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่า แนวคิดการตารวจชุมชนได้ถูกนาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ที่ทาการศึกษาในลักษณะอย่างใดบ้าง

1.5 สมมติฐำน
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า
“ในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนวคิดตารวจชุมชนได้ถูก
นามาปรับใช้เพื่อสนับสนุน และอานวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการนานโยบาย
และมาตรการของรัฐไปปฏิบัติในการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

1.6 วิธีกำรศึกษำ
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีวิจัย ดังนี้
1.6.1 การวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลสถิติ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง บันทึกข้อสั่งการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สมช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทวิเคราะห์ความเห็นของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้งที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเอกสารและการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการและเอกชน
1.6.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 ที่ปฏิบัติห น้าที่อยู่ในหน่ว ยงานหรือองค์การของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ ย วข้ อ งตามนโยบายของรั ฐ บาล เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข (แพทย์ พยาบาล และอาสาสมั คร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ) ฝ่ า ยปกครองท้ อ งที่ (เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าต าบลและหมู่ บ้ า น)
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) สานักงานตารวจแห่งชาติ (สถานีตารวจ) และประชาชนในเขต
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และพื้ น ที่ น อกกรุ ง เทพมหานคร 4 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย สมุ ท รปราการ
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติ ดเชื้อที่ต้องจัดให้มี
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด

1.7 ระยะเวลำในกำรศึกษำ
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. สารวจข้อมูลในพื้นที่จริง
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.8.1 เข้าใจถึงการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนในสถานการณ์วิกฤติที่มใิ ช่ปัญหาอาชญากรรม
1.8.2 เข้าใจถึงวิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานตารวจชุมชนใน
สถานการณ์วิกฤติที่มิใช่ปัญหาอาชญากรรม
1.8.3 สามารถสร้างตัวแบบการทางานเชิงหุ้นส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน
และประชาชนในการแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติที่มิใช่ปัญหาอาชญากรรม
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1.9 กำรเรียงบทงำนวิจัย
งานวิจัยนี้จะแบ่งการนาเสนอออกเป็น 5 บท ตามลาดับดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
บทที่ 4 ต ารวจชุ ม ชนกั บ การควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ในประเทศไทย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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บทที่ 2
ปริทัศน์วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทที่ 2 คณะผู้วิจัยจะนาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการตารวจชุมชนทั้งของ
ไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยจะให้ความสาคัญกับแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดตารวจ
ชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่าย แนวคิดการเป็นหุ้นส่วน และแนวคิด
ภาวะผู้นาในภาวะวิกฤติ มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยมองว่าความสาเร็จในการ
จัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมในทุกระดับจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งในแนวดิ่ง คือ ความร่วมมือของบรรดาสมาชิ กภายในองค์กร และแนวราบ คือ ความร่วมมือ
ข้ามองค์กรที่ต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะที่สังคมกาลังประสบปัญหาหรือให้ความสนใจ
ดังนั้น ความสามารถของผู้นาตารวจและผู้นาชุมชนในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าจึงมีความสาคัญ
โดยเฉพาะปัญหาในระดับชาติที่สมาชิกในสังคมโดยรวมต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุม
ป้องกัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทางานระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในลักษณะภาคีหุ้นส่วนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยหน่วยงานตารวจ
สามารถเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุน กิจการสาธารณสุขของประเทศในการจัดการปัญหา
โรคระบาดได้ อาทิ การระบุเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง การระบุอัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากโรคระบาด และ
การให้ความปลอดภัยในการตรวจคัดกรอง เป็นต้น (Richards, E, et al, 2006, p.4) ดังนั้น การนา
กลไกตารวจชุมชนซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่ เขตปกครองของรัฐมาเป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกช่วยเหลือ
และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อครั้งนี้ จึงน่าจะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่ว ยขับ เคลื่ อนผลักดันให้มาตรการทางกฎหมาย ทางบริหารและทางสั งคมของ
รัฐบาลไทยที่ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้ถูกนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.1 แนวคิดตำรวจชุมชน (Community policing)
2.1.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน
แนวคิดตารวจชุมชนมีจุดเริ่มต้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนับตั้งแต่ ค.ศ.
1960 เป็ น ต้น มา เพื่อแก้ปั ญหาจุ ดบกพร่องของกิจการตารวจแบบดั้งเดิมที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดจนนาไปสู่การชุมนุมประท้วงและการจลาจลเพื่อต่อต้านความไม่ยุติธรรมด้านเชื้อชาติจนทาให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องหันมาให้ความสนใจต่อการเลือกปฏิบัติและความตึงเครียดในช่วงเวลานั้น
และองค์กรตารวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อประชาชน
ผิวขาวได้ดีกว่าคนกลุ่มน้อยที่เป็นคนผิวสีจนทาให้คณะกรรมาธิการสานักงานประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อ
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การบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมให้ข้อเสนอแนะว่าตารวจต้องรับผิดชอบต่อความ
ท้าทายของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มากขึ้น
แนวคิดตารวจชุมชนเริ่มมีการพูดถึงและศึกษาอย่างจริงจังในช่วงหลังปี ค.ศ.1970 โดย
นักวิจัยพบว่า การเพิ่มจานวนตารวจสายตรวจและเวลาให้ความช่วยเหลือของตารวจมีข้อจากัดในการที่
จะลดปริมาณอาชญากรรมรวมถึงความกลัวอาชญากรรมของประชาชน และการศึกษากระบวนการ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพบว่า การสืบสวนสอบสวนตามปกติที่เน้นการเก็บข้อมูลหลังเกิดเหตุและ
ขั้นตอนทางเอกสารมีข้อจากัด ผลการวิจัยได้เสนอแนะว่าความสามารถในการสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมจะสูงขึ้นได้โดยการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในชุมชนกับตารวจในการรวบรวม
หลั กฐานและจั บ กุมคนร้ า ยให้ มากขึ้ น (Chaiken, Greenwood and Petersilia, 1976) การศึ ก ษา
แนวคิดตารวจชุมชนในช่วงหลังปี ค.ศ.1980 ของ Wilson and Kelling (1982) เรื่องทฤษฎีหน้าต่างแตก
(Broken Window Theory) ท้าทายต่อบทบาทของตารวจในการต่อสู้อาชญากรรมแบบดั้งเดิมและเริ่ม
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เป็นระเบียบของสังคม การลดลงของความเป็นเพื่อนบ้านและ
ปัญหาอาชญากรรม จากการวิเคราะห์สถิติอาชญากรรมพบว่า แนวคิดการบริหารงานตารวจมักจะแยก
ตารวจออกจากชุมชนที่ อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ในหลายคดีตารวจไม่ได้ตระหนักถึง รากฐานของปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งหากปราศจากซึ่งความไว้วางใจจากชุมชน ตารวจก็ไม่มีช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลสาคัญที่ได้
จากประชาชนในการยับยั้งอาชญากรรมได้ (Bureau of Justice Assistance, 1994: p.5)
ตามทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยใหม่ รัฐบาลและผู้นาชุมชนต่างมีความรับผิดชอบในการ
รักษาความปลอดภัยให้ชุมชน ชุมชนต้องมีความเป็นเอกภาพในการต่อต้านอาชญากรรม ความรุนแรง
และการละเมิดกฎหมาย และมีพันธกรณีที่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาอาชญากรรม
ในขณะที่รัฐมีหน้าที่ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้พ้นจากอาชญากรรมและ
ความไร้ระเบียบรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างตารวจในฐานะตัวแทนรัฐบาลและสมาชิกในชุมชน
จึงมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก แนวคิดตารวจชุมชนจึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เช่น รัฐบาลท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้พักอาศัย
วัด โบสถ์ โรงเรียนและโรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อป้องกันอาชญากรรม ลดความหวาดกลัวอาชญากรรม
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนหรือหมู่บ้านให้ดีขึ้น กิจการตารวจสมัยใหม่ยอมรับว่า แนวทางการ
ต่อสู้อาชญากรรมแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการใช้เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นหลักเพียงอย่างเดียวมีข้อจากัดในการ
ควบคุมอาชญากรรมทั้งในด้านทรัพยากรและกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจทาให้แนวคิดตารวจชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของสังคมมากขึ้นโดยให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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การตารวจชุมชน หมายถึง หลักการทางานของตารวจรูปแบบใหม่ซึ่งส่งเสริมสนับสนุน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ร่ ว มมือระหว่างตารวจและชุมชน ตารวจชุมชนมีการเรียกชื่อแตกต่างกันบ้าง อาทิ ตารวจหมู่บ้าน
(neighborhood-oriented Policing) ตารวจชุมชนที่เน้นแก้ไขปัญหา (problem-oriented policing)
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่ตั้งถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ในเขตสถานีตารวจนครบาลหรือสถานี
ตารวจภูธรนั้น หรือในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ชุมชนแบบแฟลต ชุมชนแออัด ชุมชนแบบตลาดสด
หรือย่านธุรกิจ ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่
ของสถานีตารวจที่ดาเนินงานตามแผนชุมชนสัมพันธ์ และงานตารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงงานที่
ตารวจได้กระทาเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวมีความสัมพันธ์
ผูกพันต่อกัน ร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตารวจ และเป็นการดาเนินการอย่างเป็น
กระบวนการเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562, น. 2)
การตารวจชุมชนเป็นการทางานร่วมกันระหว่างตารวจและสมาชิกในชุมชนเพื่อปกป้อง
คุ้มครอง และให้บริการสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเป็น
หุ้ น ส่ ว นของชุมชน(community partnership) และการแก้ ไ ขปั ญหาในชุมชน (problem solving)
โดยในด้านการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนนี้ ตารวจต้องพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชน
เพื่อสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นเพื่อให้ชุมชนให้ความร่วมมือกับตารวจในการควบคุมและป้องกัน
อาชญากรรม รวมถึงการระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการปัญหาเร่งด่วนของสมาชิกในชุมชน
ส่วนการแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นกระบวนการที่ปัญหาของชุมชนได้รับการระบุชี้ชัดและจัดการแก้ไข
ผ่านการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม กลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมแบบตารวจชุมชนจึงไม่ได้
หมายความว่าตารวจไม่มีอานาจหน้าที่อีกต่อไปหรือหน้าที่หลักในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยถูกทาให้ลดน้อยลงแต่เป็นการที่ตารวจปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยการเข้าหาชุมชนเพื่อหาแนวร่วม
และระดมทรัพยากรร่วมกับชุมชนให้มากขึ้นในลักษณะเป็นการแบ่งปันความรับผิดชอบเพื่อหาหนทางที่
ดี ที่ สุ ด ในการจั ด การปั ญ หาเพื่ อ ความปลอดภั ย และความสงบสุ ข ในชุ ม ชน ( Bureau of Justice
Assistance, 1994, p.13)
Trojanowicz and Bucqueroux (1990) วิเคราะห์ลักษณะการทางานของตารวจชุมชน
พบว่า การตารวจชุมชนมีคุณลักษณะที่น่าสนใจอย่างน้อย 10 ประการ กล่าวคือ
1. การมีฐานคิดในเชิงปรัชญาที่มุ่งเน้นไปที่ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนที่ตารวจทุกคนใน
องค์กรต้องยึดถือเป็นหลักในการทางาน
2. การมีพันธกรณีต่ออานาจของชุมชน โดยตารวจผู้ปฏิบัติงานในชุมชนควรต้องเข้าใจ
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างถ่องแท้ สามารถที่จะแก้ปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาในฐานะหุ้นส่วนกับตารวจ
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3. การกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ตารวจชุมชนสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ซึ่งองค์กรตารวจต้องสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
เข้าถึงได้และรั บ ผิ ดชอบต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างตารวจและ
ประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนจึงต้องถูกแยกออกจากตารวจสายตรวจและตารวจที่ระงับ
เหตุเพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบดูแลอยู่ได้อย่างเต็มที่
4. การแก้ปัญหาเชิงรุ กทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยใช้พลังความร่วมมื อ ของ
ประชาชนทั้งผู้สนับสนุนและผู้ ที่เป็นอาสาสมัครเพื่อแสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่เหมาะสมสาหรับปัญหา
ของชุ ม ชน ต ารวจชุ ม ชนอาจต้ อ งจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชนตามที่ ไ ด้ รั บ ค าร้ อ งเรี ย นมาแต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสนใจที่จะพัฒนาและเฝ้าดูโครงการในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ ภาคส่วน
ต่างๆ ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชน
5. การยึดหลักจริยธรรม กฎเกณฑ์ ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ ตารวจชุมชนต้อง
สร้างพันธะสัญญาระหว่างตารวจและประชาชในพื้นที่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพ
ระหว่างกัน โดยตารวจสามารถทาหน้าที่เป็นตัวแร่งและกระตุ้นให้ประชาชนยอมรับถึงความรับผิดชอบ
ของตนเองต่อชุมชน
6. การขยายอานาจหน้าที่ของตารวจให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยตารวจชุมชนจะทาหน้าที่
เชิงรุกที่สาคัญเสริมจากบทบาทของตารวจปกติเพื่อให้การให้บริการของตารวจครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น
เนื่ อ งจากต ารวจเป็ น หน่ ว ยงานควบคุ ม ทางสั ง คมของรั ฐ เพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย วที่ ท าหน้ า ที่ ต ลอด
24 ชั่วโมง ใน 7 วัน จึงต้องคงไว้ซึ่งความสามารถที่จะตอบสนองต่อปัญหาวิกฤติและอาชญากรรมได้
อย่างทันท่วงที ตารวจชุมชนจึงมีบทบาทช่วยทาให้ชุมชนมีความปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น
7. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ก ลุ่ ม เปราะบาง เช่ น เด็ ก สตรี คนชรา คนยากจน
ผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่อยู่ เป็นต้น ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การทาหน้าที่ของตารวจชุมชน
จึงอยู่นอกเหนือไปจากการทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมโดยทั่วไป
8. การสนับสนุนสร้างสรรค์ กิจกรรมระดับรากหญ้า ตารวจชุมชนจะทาหน้ าที่ส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้สร้างฐานข้อมูลท้อ งถิ่นและอาชญากรรมอันจะ
ช่วยพัฒนาแนวทางใหม่ในการจัดการปัญหาให้กับชุมชน
9. ความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ตารวจชุมชนมีบทบาทในการประสานช่อ งว่าง
ระหว่างหน่วยงานตารวจและประชาชนในชุมชนให้มีความเข้าใจต่อการทางานของตารวจมากขึ้นโดย
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริง และกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขในชุมชน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน
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10. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตารวจชุมชนทาหน้าที่ให้บ ริการต่อชุมชนโดยชุมชน
จะถูกกระตุ้นให้ปกครองกันเองโดยตารวจจะเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยนัยเช่นนี้
ชุ ม ชนจะสามารถบริ ห ารงานโดยใช้ วิ ธี ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและล าดั บ
ความสาคัญที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.1.2 แนวคิดตารวจชุมชนในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นาแนวคิดตารวจชุมชนมาจัดตั้งเป็นทีมตารวจ (team policing) กลุ่ม
เพื่อนบ้านเตือนภัย (neighborhood) การตรวจและหยุดหาข่าว (walk and talk) การปฏิบัติงานของ
ตารวจชุมชนในสหรัฐอเมริกาดาเนินการทั้งในระดับประเทศ มลรัฐ และท้องถิ่น ซึ่งมีตารวจเมืองชิคาโก
เป็ น ตั ว อย่ า งของการน าหลั ก การต ารวจชุม ชนมาใช้ ใ นการควบคุ ม อาชญากรรม เพราะเป็ น เมื อ ง
ศูนย์กลางทางการค้า แบ่งพื้นที่ออกเป็น 25 เขต ตามสถานีตารวจ และมี 281 เขตตรวจ แต่ละเขต
ตรวจจะมีตารวจประจาเขตตรวจ โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
1) การควบคุมอาชญากรรมเน้นไปที่การป้ องกันอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยตารวจเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
2) ตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ประจาเขตตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคนใน
ชุมชน
3) การเข้าร่ ว มงานกับ คนในชุมชนโดยให้ แ ต่ล ะชุมชนต้ องมีค ณะกรรมการที่ป รึ ก ษา
ประจาชุมชน (community advisory committee) เพื่อผลักดันให้มีการร่วมมือกันระหว่างตารวจกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาแผนป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
4) จัดทาแผนปฏิบัติการระดับเขตตรวจ และกรอบการทางานเฉพาะในเขตตรวจเท่านั้น
เพื่อเน้นการทางานร่วมกันระหว่างตารวจกับคนในชุมชน
5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหา
สภาพแวดล้อม เช่น กรมตารวจชิคาโกต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางกายภาพของเมืองลักษณะอื่น เช่น ปัญหาบ้านที่ถูกทิ้งร้าง ไฟฟ้า ทางเท้า การระบายน้า
เป็นต้น
6) มีหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาและแนวคิดตารวจชุมชน รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชน
7) การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาอาชญากรรมต้ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
อาชญากรรมในชุมชน เช่น แนวโน้มของการเกิดอาชญากรรม จุดเสี่ยงภัย แผนที่อาชญากรรม เป็นต้น
เพือ่ นามาใช้วางแผนแก้ไขปัญหา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นทราบ
8) จั ดการประชุมและสัมมนากลุ่ม การส ารวจ การส่ งจดหมายติดต่อกับคนในชุมชน
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ
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9) กาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จัดทาขึ้นในชุมชน
10) กาหนดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้โครงการต่างๆ ที่จัดทาขึ้น
มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ในเขตตรวจอื่นทั่วเมืองชิคาโก
โดยสรุป หลักการของตารวจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ในชุมชนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาชุ มชนซึ่งจะมี
การประชุมเป็นประจาทุกเดือนระหว่างตารวจกับคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และร่วม
หารือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ (สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ, 2559, น. 31-33)
2.1.3 แนวคิดตารวจชุมชนในประเทศไทย
กิจการตารวจสมัยใหม่ของประเทศไทย มีจุดกาเนิ ดในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้นารูปแบบกิจการตารวจของยุโรปมา
ปรับใช้จากรูปแบบเดิมเมื่อมีเหตุอาชญากรรมคนร้ายจี้ปล้น พระมหากษัตริย์จะมอบหมายข้าราชการ
ใกล้ชิดพระองค์ออกไปดาเนินการแก้ไข หน่วยงานตารวจที่ตั้งขึ้นมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ปราบปรามจับกุมผู้ร้าย ในเขตนครบาลหรือกรุงเทพมหานคร เรียกว่า กองโปลิสคอนสเตเบิล หรือ
กองตารวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพระนคร ต่อมาในหัวเมืองต่างจังหวัดมี ปัญหาโจรผู้ร้ายเช่นกัน
จึ ง ตั้ ง กองต ารวจภู ธ รขึ้ น ในปี พ.ศ.2440 หน่ ว ยต ารวจที่ ดู แ ลพื้ น ที่ น ครบาลรั บ ผิ ด ชอบในเขต
กรุงเทพมหานคร และหน่วยตารวจภูธรดูแลพื้นที่หัวเมืองหรือต่างจังหวัด ในช่วงแรกหน่วยงานตารวจ
ทั้งสองมีสายการบังคับบัญชาที่แยกจากกัน และมีรูปแบบการทางานแตกต่างกัน กล่าวคือ ตารวจ
นครบาลใช้รูปแบบของ Sir Robert Peel ของอังกฤษเป็นรากฐาน ส่วนตารวจภูธรใช้ระบบตารวจของ
ฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมกรมพลตระเวน
(นครบาล) เข้ า กั บ กรมต ารวจภู ธ ร ตั้ ง ชื่ อ เป็ น “กรมต ารวจภู ธ รและกรมพลตระเวน” เมื่ อ วั น ที่
13 ตุลาคม พ.ศ.2458 โครงสร้างตารวจในปัจจุบันจึงเป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
ต้นแบบจากอังกฤษและฝรั่งเศส (วรพจน์ วีรพลิน, 2531)
แต่ เ ดิ ม กิ จ การต ารวจไทยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการปราบปรามจั บ กุ ม โจรผู้ ร้ า ย ดั ง ปรากฎ
หลักฐานตามราชกิจจานุเบกษา ความโดยสรุปว่า มีเหตุโจรผู้ร้ายก่อเหตุส ร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้า อยู่หั ว จึ ง ได้ โ ปรดเกล้ า ให้ ตั้ง หน่ว ยงาน เรี ย กว่า
“กองจับผู้ร้าย” โดยมีจางวางเจ้ากรมปลัดกรมพระตารวจในพระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวร และ
กรมอาสา 6 เหล่า ตั้งเป็นกองจับผู้ร้าย จานวน 20 กอง แยกกันไปจับกุมผู้ร้ายในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
แบ่งกาลังเป็น 4 ฝ่าย รับผิดชอบพื้นที่ 4 มุมเมือง ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
พื้น ที่ล ะ 5 กอง ในด้านของการป้ องกันอาชญากรรม ปรากฏหลั กฐานที่ถือว่าเป็นนโยบายของรั ฐ
ในสมัย นั้ น ว่า ให้ ความส าคัญ กับ การป้อ งกัน เหตุ ร้ายเพื่ อสร้า งความสงบเรีย บร้อ ยของสั ง คมไว้ ด้ ว ย
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2464 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความตอนหนึ่งว่า
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“การจับผู้ร้ายนั้นจะไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้ กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่
จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่ เ ย็ น เป็ น ปกติ สุ ข พอสมควร” เป็ น ค าสั่ ง ของกระทรวงมหาดไทย ที่ เ จ้ า พระยายมราช เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย รับพระบรมราโชบายมาถ่ายทอดให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
ในปัจจุบัน แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจกับประชาชนยังคงเป็นแนวทางสาคั ญที่
ตารวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ด้วยเหตุผลที่มาของกิจการตารวจ
ในอดีตรวมทั้งอิทธิพลแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในยุคประชาธิปไตยส่งผลต่อแนวนโยบายของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย ในส่วนของตารวจ ปรากฏแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 มีสาระสาคัญตอนหนึ่ง บัญญัติว่าให้
สานักงานตารวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกจการตารวจเพื่อป้องกัน และ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อ ย และรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
อุ บ ลวรรณ แก้ ว พรหม (2556) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การป้ อ งกั น อาชญากรรมตามหลั ก ทฤษฎี ต ารวจผู้ รั บ ใช้ ชุ ม ชน ศึ ก ษาพื้ น ที่ ชุ ม ชนมั ส ยิ ด มหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่าแนวคิดตารวจสมัยใหม่เชื่อว่าตารวจกับประชาชนต้อง
รวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยต้องร่วมมือกันในการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม ดังนั้น การป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ของตารวจและชุมชนที่เรีย กว่า “พันธมิตรเชิงหุ้นส่วนกับชุมชน” คือทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิ ดชอบ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตารวจจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุน ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
ดูแลสมาชิกในชุมชนกันเองเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจขาดการให้
ความรู้กับประชาชน ขาดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับ เครือข่าย
ประชาชน ดังนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรมีการสร้างองค์ความรู้และวางแผนการปฏิบัติ งาน
ร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงให้เข้าใจถึงอานาจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด
ปั ญ หาเสี ย งดั ง รบกวนจากจั ก รยานยนต์ ที่ ป รั บ แต่ ง ท่ อ ไอเสี ย ปั ญ หาอาชญากรรมทั่ ว ไป เป็ น ต้ น
เจ้าหน้าที่ตารวจต้องหามาตรการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเข้าถึงชุมชน การพูดคุย การทากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารวจและชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อการสร้าง
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เครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจตามแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจ โดยการนาตารวจชุมชนสัมพันธ์มาใช้ในภารกิจตารวจให้ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหาร
หน่ ว ยงานตารวจต้องตระหนั กว่า รู ปแบบการทางานจะต้องเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในมิติด้ า น
โครงสร้างการบริหารบุคคล การบังคับบัญชา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะรูปแบบการทางาน
ต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวคิ ด ต ารวจชุ ม ชนถู ก ก าหนดชื่ อ ที่ ห ลากหลายตามความเข้ า ใจ ความสนใจ และ
จุ ด เน้ น ของผู้ ป ฏิบั ติงานทาให้เกิดความสับสนเมื่อจะนาแนวทางไปปฏิบัติให้ บรรลุ ผลตามหลั กการ
ที่แท้จริง สาเหตุมาจากแนวคิดตารวจชุมชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีความซับซ้อน การนาแนวคิดไป
ปรับใช้ในพื้นที่อาจมีสภาพปัญหาสังคมและอาชญากรรมที่แตกต่างกัน จากความหมายของนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย สามารถสรุปความหมายของตารวจชุมชนได้ ว่าเป็น
การทางานของตารวจโดยยึดถือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหลักสาคัญทั้งด้านกระบวนการ
และผลลั พ ธ์ ที่ มุ่ ง เน้ น การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพชุ ม ชนที่ แ ตกต่ า งกั น มี แ นวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ ยนตามสภาพปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายโดยวางบทบาทของ
ตารวจเป็นที่ปรึกษามากกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ในทุกเรื่อง ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชน
สานักงานตารวจแห่งชาติได้วางแนวทางการทางานตารวจชุมชนเพื่อควบคุมอาชญากรรม
ไว้ในคู่มือการบริหารงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2556 กาหนดไว้ว่า ตารวจมีหน้าที่สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อการป้องกันอาชญากรรมเป็นการต่อยอดจาก “งานตารวจชุมชนสัมพันธ์” ที่เน้นการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชนมาสู่ “ความเป็นหุ้นส่วน (partnership)” ระหว่างตารวจกับประชาชนบนฐานคิด
ที่ว่าความเข้มแข็งของชุมชนเป็นทางเลือกสาคัญของการพัฒนาเนื่องจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
นั้นไม่สามารถกระทาได้เพียงลาพังเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน หรือชุมชนเท่านั้น หากแต่ทุก
ภาคส่ ว นต้ อ งเข้ า มามี บ ทบาทในการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น โดยเฉพาะการให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
กระบวนการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็น ศูนย์กลาง โดยการเพิ่มศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้ม แข็ง
มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับปัญหาทรัพยากรต่างๆ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการกาหนดอนาคตของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วย
ในการสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2556, น.164)
ปัจจุบัน สานักงานตารวจแห่งชาติได้นาแนวคิดตารวจชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็น
รู ป ธรรมในรู ป แบบของการจั ด โครงสร้ า งการท างาน การด าเนิ น งานโครงการ และกิ จ กรรมอื่ น ที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ (กต.ตร.)

16

การจัดทาแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการอาสาสมัครจราจร
โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และการจัดตัง้ ตู้ยามตารวจประจาชุมชน
สาหรับการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สัมมนา แก้วมาก และคณะ (2563) ได้ศึกษาวิเคราะห์บทบาทตารวจมวลชนสัมพันธ์ในยุคโควิด -19
กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางเทา พบว่าในห้วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตารวจ
มวลชนสัมพันธ์มีหน้าที่เข้าไปดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเทาที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้ตระหนักถึง
อันตรายของโรคดังกล่าวให้มากขึ้น ดังนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติจึงควรกาหนดมาตรการสาหรับ
สายตรวจใน 2 ด้านหลัก คือ การจัดชุดสายตรวจเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบประชาชนภายนอก
ที่เดินทางเข้ามาในชุมชนบ้านบางเทาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการนาเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน
และการจัดชุดตารวจมวลชนสัมพันธ์เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19
เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวและหาทางป้องกันตนเองอย่าง
เหมาะสม

2.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (public participation)
2.2.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม (participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษ (Oxford dictionary) ได้นิยามไว้
ว่า หมายถึง “การมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระทาบางอย่างหรือบางเรื่อง” คาว่า การมีส่วนร่วม
โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับคาว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ดังนั้น การมีส่วนร่วมตาม
ความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้น
สนใจไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จาเป็นที่บุคคลนั้น
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย
ก็เพียงพอแล้วที่จ ะเรีย กว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ ส่วนคาว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน (public
participation)” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทาการออกมา
ในลั กษณะของการทางานร่ ว มกัน ที่จะแสดงให้ เห็ นถึงความต้องการร่ว ม ความสนใจร่ว ม มีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดาเนินการร่วมกัน
เพื่อให้เกิดอานาจต่อรองของมหาชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดาเนินการเพื่อให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (เรณุมาศ
รักษาแก้ว, 2557)
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เจมส์ แอล เครยัน (2551) ได้กาหนดความหมายของการมีส่วนร่ วมของประชาชนว่าเป็น
กระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมาย
เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน
สมบัติ นามบุรี (2560) ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วม” ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุก
คนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจเพื่อกาหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติ
ตามแผนการหรือโครงการด้วยความเต็มใจ
อรพิน ท์ สพโชคชัย (2538) ให้ ความหมาย “การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน” หมายถึง
กระบวนการที่นาประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว นเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่ งยาก
ซับซ้อนร่วมกันหาทางออกสาหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางสันติ เป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สังคมที่ยอมรับร่วมกันหรือเป็นฉันทามติของประชาชนทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยนาความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและทุก
ภาคส่วนมาเป็นส่วนประกอบสาคัญในการตัดสินใจและกาหนดแนวทางที่ภาครัฐจะดาเนินการ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550) ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในด้าน
การให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการ
ริ เ ริ่ ม นโยบาย การจั ด ท าแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต และ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น
ศิลปะวิชญ์ น้อยสมมิตร และ โชติกา แก่นธิยา (2562) ได้ให้ความหมายของ “การมีส่วน
ร่ ว มของภาคประชาชนต่ อ การพัฒ นานโยบายสาธารณะ” ว่ าเป็น การเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้
ตัดสินใจ กาหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอานาจให้แก่ประชาชน
กลุ่ม องค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุม
กิจกรรมในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้าน
ภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และ
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีอิสระ การทางานต้องเน้นในรูปแบบกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มี
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่ว มอย่ างชัดเจน ทั้ งนี้ การจะเกิดสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น ได้
สังคมนั้นต้องมีความตระหนักและความเห็นพ้องของประชาชนจานวนมากพอต่อการริเริ่มโครงการ/
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความต้องการของส่วนรวม
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2.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไว้ 5 ระดับ คือ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน
ของภาครั ฐ โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ มีห น้ าที่ ใ นการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐาน
และมีความสาคัญมาก ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจาก
ภาครัฐสู่ประชาชน
ระดับ ที่ 2 การปรึ กษาหารือ เป็นการเปิดให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการให้ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการ/การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนาข้อเสนอแนะความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วง
ไปประกอบเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง นโยบายหรื อ พั ฒ นาวิธี ก ารปฏิ บั ติ งานในหน่ว ยงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ
ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ
และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ อานวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ
และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่
มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมาย
สาคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้ งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเราจะร่วมงานกับ
ประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งนาข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการ
ตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนคณะที่
ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น
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ระดับที่ 5 การเสริมอานาจประชาชน เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี บ ทบาทในการเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจ
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดาเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ ได้แก่ การลงประชามติ หรือสภาเมือง
ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีความก้าวหน้าพอสมควรใน
เรื่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งหลักการนี้ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอด
ทั้ ง การตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง และการอื่ น ใดบรรดาที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนหรื อ ชุ ม ชน
(สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562)
2.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมาตั้งแต่ปี 2530 โดยได้กาหนดไว้ในแผนกรมตารวจแม่บท ฉบั บที่ 1
(2530-2534) เน้นให้ตารวจเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้ประชาชนเลื่อมใส มีจิตใจรัก
ตารวจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ว มในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนและสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534)
ว่าด้วยแผนเสริมสร้างความสงบสุขในสังคมที่เน้นการป้องกันนาการปราบปรามที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งจะเป็นวิธีการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย การพึ่งพาตนเองของประชาชนในชุมชนและ
สังคมต่อไป
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
โดยการดาเนินงานและปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การให้ชุมชนและ
ประชาชนสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความมั่นคงในระดับพื้นฐาน
ของตนเองได้เพื่อเป็นฐานและสนับสนุนภารกิจการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมของตารวจ
การดาเนินงานดังกล่าวนี้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กล่าวคือ (สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์, 2532)
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ขั้นตอนที่ 1 การพบปะและเยี่ยมเยียนผู้นาชุมชนและประชาชนในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การร่วมกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 การประชุมวางแผนงานร่วมกับผู้นาชุมชนและประชาชน
ขั้นตอนที่ 5 การเตรียมการ การจัดระบบงานและการประเมินความพร้อม
ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เต็มรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผล การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
โดยในขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญที่สถานีตารวจแต่ละแห่งจะนาโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเข้าสู่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
เช่น สถานีตารวจภูธรบ้านโป่งได้นาโครงการ 3 ลักษณะมาใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ ได้แก่ โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการเยาวชนสัมพันธ์ และโครงการอาสาสมัคร
ป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม (สถานีตารวจภูธรบ้านโป่ง, 2539)
แนวคิดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในงานป้องกันปราบปรามของ
ตารวจ คือ การจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน (volunteer home police) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ระเบียบสานักงานตารวจ
แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ.
2551 ข้อ 4 ได้ให้ความหมายของอาสาสมัครตารวจบ้าน ว่าหมายถึง แนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตารวจ ลักษณะปฏิบัติการเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านเป็นการทางานร่วมกันระหว่างประชาชนใน
ชุมชน และเจ้ าพนั กงานตารวจ การปฏิบัติงานในลั กษณะเครือข่ายชุมชน เครือข่ายแบบแนวร่ว ม
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน2
ส าหรั บ รู ป แบบการมีส่ ว นร่วมในกิจการตารวจของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและ
องค์กรนั้น มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มกฎหมายว่าด้วยตารวจโดยมีการปรับปรุงการปฏิบัติ

ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้ องถิ่น และชุมชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
ประกาศ ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการ
กระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย ของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย
งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตารวจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กาหนด”
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รูปแบบที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป เป็นการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนของสถานีตารวจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ เป็นการเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ ว มปฏิ บัติ กั บ เจ้า พนั ก งานตารวจเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดการจราจร รวมถึงการเข้าร่วมในการป้องกันภัย ระงับเหตุ และช่วยเหลือหรือกู้ภัย
จากอุบัติภัยต่าง ๆ 2) เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตารวจ
รูปแบบที่ 2 การมีส่วนร่วมขององค์กร ได้แก่องค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ
รูปแบบที่ 3 การมีส่วนร่วมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน
อาสาสมัครตารวจบ้านมีบทบาทหน้าที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ 1) เป็นผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น การเข้าร่ว ม ปฏิบัติงานกับเจ้า
พนักงานตารวจในการจับกุมผู้กระทาความผิดทางอาญาหรือผู้ที่ก่ออาชญากรรม และเป็นผู้ชี้เบาะแส
ผู้กระทาความผิดทางอาญาให้แก่เจ้าพนักงานตารวจเนื่องจากอาสาสมัครตารวจบ้านเป็นบุคคลในพื้นที่
จึงมีความเข้าใจสภาพของพื้นที่ และรู้จักบุคคลในชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี 2) การมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมให้ความรู้ กับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อให้ มีการลดอบายมุข และเป็นผู้ มีส่ ว น
ร่วมกับเจ้าพนักงานตารวจในการควบคุมดูแลการจัดมหรสพในหมู่บ้าน ชุมชน หรือในงานบุญประเพณี
ต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการและการอานวยความสะดวกด้ านการจราจรในหมู่บ้านหรือชุมชน 3) การ
ร่วมออกตรวจตราพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงานตารวจแต่งเครื่องแบบให้เห็นเด่นชัด เห็นได้ง่าย โดยออก
ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเพื่อทาให้สมาชิกในหมู่บ้านหรือชุมชนรู้ว่าอาสาสมัครตารวจบ้าน
มีอยู่ทุกหนทุกแห่งตามแนวคิดของทฤษฎีการปรากฏตัวของเจ้าพนักงานตารวจ และการกระจายกาลัง
ของอาสาสมัครตารวจบ้ านให้ ครอบคลุ ม ทั่ว ทั้ งหมู่บ้า นหรื อชุ มชนเพื่ อป้ อ งกั นการก่ อเหตุขึ้ น และ
4) การเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าพนักงานตารวจกับชุมชนและผู้นาชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย และการจราจรใน
หมู่บ้านหรือชุมชน (อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2562, น.2-4)
สรุปได้ว่า การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสามารถกระทาได้ทั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน แต่การสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนจาเป็นต้องมีพื้นฐานจากความ
ร่วมมือของภาคประชาชนโดยเริ่มจากตัวเจ้าหน้าที่ตารวจต้องปรับบทบาทจากผู้บังคับใช้กฎหมายเป็น
ผู้ประสานสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้ างความเชื่อถือศรัทธาในตัวตารวจให้ประชาชนมีความเข้าใจการ
ทางานของตารวจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
รวมถึงกิจกรรมอื่นในชุมชน (ณรงค์เดช ศักดิ์สมบูรณ์, 2542, น. 12)
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2.3 แนวคิดภำคีเครือข่ำย (Networking)
2.3.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน
เครือข่าย หมายถึง การร่วมกันทางานหรือกิจกรรมของภาครัฐและภาคประชาชนใน
ลักษณะช่วยเหลือกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ในรูปกิจกรรม โครงการ และ/หรือแผนงาน ที่จะต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อกัน ต้ อ งผนึ ก กาลั งขอความร่ว มมื อ หรือ อาศั ยท ากิ จกรรมร่ว มมื อกั น จากหลายองค์ ก ร
เครื อข่ายความร่ ว มมือจะต้องเกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก ผู้ บริห าร และบุคคลในชุมชนเป็นหลัก
โดยเครื อข่ายความร่ วมมือนั้ นจ าเป็ นต้องให้มีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุยเพื่อก่อตัว และ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน เครือข่ายการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มหรือ
เชื่อมโยงองค์กรการมีส่วนร่วมกับสมาชิก ประชาชน และกลุ่ม/องค์กรในชุมชนเข้าด้วยกัน โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในแนวราบ รวมทั้งเป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้สามารถ
พัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการทางานของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไข
ปั ญ หาส่ ว นรวมในชุ ม ชนซึ่ ง การด าเนิ น งานของเครื อข่ ายจะน าไปสู ่ก ารพัฒ นาการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนที่ยั่งยืนได้ในที่สุด (วีรกิตต์ หาญปริญวงศ์ และคณะ, 2551, น. 11-15 )
เครือข่ายจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือขยายไปถึงระหว่างรัฐชาติ
โดยมี ก ารสื่ อ สารและสาระที่ น าเข้ า สู่ ก ระบวนการสื่ อ สารเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งและพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ (รวมทั้งอาจทาลายความสัมพันธ์ได้ด้วย) การเกิดของเครือข่ายไม่ใช่การเรียกผู้คนมาร่วม
ประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เกิดจากการที่บุคคล หรือกลุ่ม/องค์กรได้มีโอกาสติดต่อสื่ อสารเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่บุคคล
กลุม่ และองค์กรกาหนดไว้ ข้อพิจารณาที่สาคัญประการหนึ่งคือการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่จาเป็นต้อง
เกาะเกี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นเสมอไป การมีความสัมพันธ์แบบหลวมๆ แต่สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ ซึ่ ง กั น และกั น อย่ างสม่ าเสมอก็ ส ามารถช่ ว ยให้ ก ารท างานของเครื อ ข่ า ยได้ ดี (เกษม
นครเขตต์, ม.ป.ป.)
การสร้างภาคีเครือข่ายจึงหมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครที่
จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจหรือทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้าง
ของคนหรือองค์กรในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้การเคารพสิทธิเสรีภาพ ไว้วางใจ
เอื้ออาทร และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างเครือข่ายในชุมชนจึงจาเป็นต้องสร้างศรัทธาในพลังของ
ชุมชนโดยต้องมีความเชื่อว่าชุมชนสามารถพัฒนาจนถึง การพึ่งพาตนเองได้ และถ้าชุมชนมีเครือข่ายมี
เพื่อน มีคน องค์กร ที่คิดคล้ายกัน มี เป้าหมายคล้ายกัน มีปัญหาและวิธีการแก้ไขที่คล้ายกัน ก็จะมีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย เชื่อมโยงแนวคิด เพื่อมาลงมือทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่ วมในการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขชุมชนให้ดีขึ้น (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2556)
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สาหรับการศึกษาเรื่องภาคีเครือข่า ยในสังคมไทย จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ และ สุนทร
เดชชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน พบว่า เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
สังคมมีคนเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม เมื่อคนหรือสมาชิกในชุมชนมี
ความพร้อมที่จะร่วมมือในการพั ฒนาจึงเป็นจุดแข็งของการทางาน และหากสามารถรวมคนที่มีความ
พร้อมมาร่วมมือกันจะเกิดความเข้มแข็ง เป็นพลังอันมหาศาลในการพัฒนา นักวิจัยและแกนนาชุมชน
สามารถพัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนารวมกลุ่มประชาชนจัดตั้งเป็นเครือข่าย ชื่อว่า เครือข่ายมะกอก
สามัคคีสร้างสุข นักวิจัยได้อาศัยแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการพัฒนาโดยการ
พัฒนา ศักยภาพแกนนา และประชาชน การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เสริมในชุมชน การพัฒนาแหล่งอาหารชุมชน การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน
การส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความ สามัคคีในชุมชน ผลการประเมินความสาเร็จของโครงการโดย
อาศัยแบบประเมินความพึงพอใจของการพัฒนา โดยภาพรวมประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตะติยาวัฒน์ สุว รรณศรี และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อ
การป้ องกัน อาชญากรรม พบว่า การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างตารวจกับประชาชนในชุมชนเพื่อ
ป้องกันอาชญากรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของสานักงานตารวจแห่งชาติในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือสมาชิกในชุมชนมีบทบาทในการทางานร่วมกับตารวจเพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการ
ป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนเนื่องจากกองกาลังตารวจอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันอาชญากรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมที่เป็นปัญหา
ของชุ ม ชนนั้ น แล้ ว จะท าให้ พ วกเขารู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของชุ ม ชนร่ ว มกั น และพร้ อ มทุ่ ม เททรั พ ยากรเพื่ อ
ช่วยเหลืองานตารวจอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556) วิเคราะห์ว่า
การทางานแบบเครื อข่ายเป็นปั จจัยส าคัญที่สุ ดของการส่ งเสริมให้เ กิดการพัฒ นาอย่างยั่งยืนเพราะ
สมาชิกเครือข่ายต่างมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กลไกของการสื่อสาร
แลกเปลี่ ย นข้อมูล และประสบการณ์ ทาให้ มีพลั งต่อรองกับอานาจในภาคส่ ว นต่างๆ ได้ดีขึ้น การ
เชื่อมโยงกันในลักษณะเครือข่ายจึงมิใช่เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันในระดับ
เพียงแค่การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมสังสรรค์ด้วยกันเท่านั้น หากจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับ
ของการลงมือทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป้าประสงค์ร่วมกันด้วยหัวใจสาคัญของการทางานแบบเครือข่าย
3 ประการ ประกอบด้วย 1) การยึดถืออุดมการณ์หรือ เป้าหมายร่วมกันแต่แตกต่างที่วิธีการท างาน
2) การมีความเป็นอิสระแต่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ 3) การยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมสาคัญกว่า
ผลประโยชน์ของเครือข่าย
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2.3.2 โครงสร้างของภาคีเครือข่าย
โครงสร้างเครือข่ายสามารถแบ่งอย่างกว้างได้ 2 รูปแบบ คือ
2.3.2.1 รูปแบบตามแนวดิ่ง เป็นโครงสร้างเครือข่ายตามอานาจหน้าที่ที่มีการจัดลาดับ
ขั้นลดหลั่นกันลงไปตามโครงสร้างบังคับบัญชาแบบลาดับชั้น โดยมีแกนนาซึ่งเป็นผู้นาเครือข่ายและผู้มี
อานาจในการสั่งการ หรือระดมมวลชนสมาชิกในเครือข่ายให้มาร่วมดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายโดย
สมาชิกมีหน้าที่รับการถ่ายทอดคาสั่งเท่านั้น
2.3.2.2 รูปแบบตามแนวราบ เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่เน้นการประสานงาน/การ
มอบหมายงานและความร่ วมมือในแนวราบเป็นหลัก อาศัยความสั มพันธ์ระหว่างแกนนาที่เป็นจุด
เชื่อมต่อ (Node) ของแต่ละเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะกลไกบริหารเครือข่ายของกลุ่ม/เครือข่าย
ประชาคมเพื่ อ สุ ข ภาพ โครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยแบบนี้จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ แกนน าหรื อ ผู้ น าเครื อข่าย
ซึ่งภาวะผู้นาของเครือข่ายมีความสาคัญมากในการผลักดันไปสู่ความสาเร็จของผลงาน ทั้งนี้การใช้ภาวะ
ผู้นาในการขับเคลื่อน เป็นการอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในรูปของความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและ
ความสั ม พั น ธ์ ฉั น ท์ มิ ต รในการประสานงานและขอความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งาน (กองสุ ข ศึ ก ษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
2.3.3 รูปแบบของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน เครือข่ายที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมที่สาคัญที่จะทา
ให้ประสบความสาเร็จได้ ประกอบด้วย 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่
2.3.3.1 เครือข่ายภาคประชาชน เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ
และดาเนินงานซึ่งอาจเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร หรือกลุ่มเครือข่ายที่มีในชุมชน ได้แก่
(1) คณะกรรมการหมู่บ้าน
(2) กลุ่มองค์กร ชมรม และสมาคมต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
กลุ่ มสั จ จะออมทรั พย์ เพื่อส่ งเสริ มอาชีพหรือกองทุนหมู่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแม่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพหรือชมรมออกกาลังกาย
(3) กลุ่ มแกนนาทางสั งคมที่ให้ การสนับสนุนการดาเนินงาน ได้แก่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
2.3.3.2 เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงานทั้ง
ด้านวิชาการและทรัพยากร ได้แก่ เจ้ าหน้าที่จากสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
โรงเรียน เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น

25

2.4 แนวคิดควำมเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
2.4.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน
แนวคิดความเป็นหุ้นส่วนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารภาครัฐในยุคที่สถานการณ์
ทางสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเพียงลาพังไม่สามารถจัดการกับปัญหา
การให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน
และภาคประชาชน แนวคิดความเป็นหุ้นส่วนที่ใช้กันในทางธุรกิจ หมายถึง องค์กรธุรกิจหรือบุคคล
ตั้งแต่ 2 คน ขึ้น ไปรั บ ผิ ดชอบร่ว มกันในการดาเนินการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มีการแบ่งผลกาไรตาม
สัดส่วนที่ตกลงกัน แนวทางในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนมีการพัฒนามาจากหลายระดับ ตั้งแต่การเริ่ม
เข้าไปเกี่ยวข้องบางส่วน การเข้าไปมีส่วนร่ว มโดยมีผลประโยชน์และไม่มีผลประโยชน์ไปจนถึงขั้นการมี
ส่วนได้ส่วนเสียแบ่งปันผลประโยชน์ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงร่ว มกันในรูปแบบหุ้นส่ว น เช่น
การเป็นหุ้นส่วนในองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจการร่วมทุน การร่วมสัมปทาน การได้ลิขสิทธิ์
แต่สาหรับการบริหารงานภาครัฐ ความเป็นหุ้นส่วน หมายถึง ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
นาไปสู่การเกิดพลังที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานขององค์การที่มาร่วมกันให้
มากที่สุด โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าผลรวมที่เกิดขึ้นจากความสาเร็จของแต่ละองค์การแยกกันทา
ในการทาโครงการหรือการดาเนินการใด ๆ ลักษณะที่สาคัญของภาคีหุ้นส่วนคือการมีพันธกิจเหมือนกัน
โดยหน้าที่และความรับผิดชอบจึงร่วมกันบูรณาการการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่มีขอบเขตชัดเจน
ว่ามีหน่วยงานใดร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายคณะกรรมการบริหารหรือผ่านมติที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร
ภาครัฐได้นาแนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้ในภารกิจการบริหารงานพัฒนาโดยใช้กลไก
ตลาดและดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น เน้นการปรับ
รูปแบบและกระบวนการบริหาร และนาเอาหลักวิชาการมาใช้ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่าการจัด การ
ภาครั ฐ แนวใหม่ เป็ นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับในการบริห ารท้องถิ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายประเทศซึ่งประโยชน์ของการทางานร่วมภาคีคือการมีปฏิสัมพันธ์เป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศและประสบการณ์ ได้มีรูปแบบการพัฒนาที่มีฐานทรัพยากรเพิ่มขึ้น การพัฒนางานก็มี
ความรวดเร็ว และเป็นการค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาแนวคิดของการบริหารแบบภาคีหุ้นส่วน
เป็นลักษณะของ การบริหารเน้นยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ กล่าวคือ มีการนาศักยภาพของพื้นที่และ
หน่วยงานในพื้นที่ มารับผิดชอบในการพัฒนาเขตพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนร่วมกัน ถึงแม้
หน่วยงานภาคเอกชน มีกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมคือประชาชน ซึ่ง เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับเทศบาลไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรที่มุ่งกาไรสูงสุดก็ยังมีประชาชนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนได้
ประโยชน์จาก เงินรายได้ คือเงินเดือน เพื่อใช้ในการครองชีพ อีกทั้งโครงการที่ภาคธุรกิจต้องทาเสริมคือ
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โครงการตอบแทนคืนสู่ชุมชนซึ่งผู้รับผลประโยชน์ คือประชาชน (ประสิทธิ์ ตาตินิจ และ ลาปาง แม่น
มาตย์, 2013)
ท่ า มกลางสถานการณ์ โ ลกที่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวและเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวอย่างเหมาะสม แนวทางในการบริหารจัดการขององค์กร
ภาครัฐจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในทุกมิติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริ บ ทของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป แนวคิ ด ในการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ จ ะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนภารกิจของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มระบบการบริห ารกิจการบ้านเมืองแบบร่ว มมือ กันระหว่างภาครั ฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นประเด็นที่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2556-2561) ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสมโดยให้ความสาคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น การถ่าย
โอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จาเป็นต้องดาเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
หรือความเป็นภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น การเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริ ห ารงานภาครั ฐ มีไ ด้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับที่ ประชาชนมีบ ทบาทเพียงแค่เป็นผู้ ให้ ค วาม
คิดเห็นต่อการกาหนดนโยบายหรือจัดทาโครงการของหน่วยงานภาครัฐไปจนถึงการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2.4.2 หุ้นส่วนด้านการบริหารงานท้องถิ่น
หลักการเป็นหุ้นส่วนทางการบริหารงานท้องถิ่น คือ การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสีย มีความรู้สึกว่าตนเป็นหุ้นส่วน และสามารถบริหารงานของท้องถิ่นได้โดยองค์ประกอบของหุ้นส่วน
ทางการบริหารงานท้องถิ่นประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมดาเนินการบริ หารงานท้องถิ่น
ระพีพร คณะพล และคณะ (2016) ได้วิเคราะห์ การเป็นหุ้นส่ว นด้านการบริห ารท้องถิ่นในการการ
เสริมสร้างชุมชนสันติสุข พบว่า หุ้นส่วนของการบริหารงานท้องถิ่นจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจานวน
5 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
2.4.2.1 กลุ่มภาคประชาชน
ภาคประชาชนสามารถมี บ ทบาทและตรวจสอบการท างานขององค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ (1) การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องแสดงรายละเอียดให้ประชาชนทราบเพื่อทราบว่าสิ่งที่ดาเนินการไป
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ (2) การปรึกษาหารือหรือเจรจาระหว่างรัฐและ
ประชาชนเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือกาหนดประเด็นและข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
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และสะท้อนความต้องการของประชาชน (3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทาง
ต่างๆ โดยประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการทางานร่วมกับ รัฐ หรือเข้าร่วมเป็นประชาคมท้องถิ่นซึ่ง
เป็นการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น เช่น การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น การเข้าร่ ว มเป็ น ประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น (5) การเสริมอานาจประชาชน เช่น การทา
ประชามติและการถอดถอนเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหาข้อขัดแย้ง ที่มี อยู่
ทั้งหมดและเป็นการตรวจสอบโดยประชาชน
2.4.2.2 กลุ่มข้าราชการ
ข้าราชการมีบทบาทในฐานะเป็นกลไกผู้ปฏิบัติบริหารงานของรัฐในการนา
นโยบายของรัฐและภารกิจของส่วนราชการไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บทบาทของ
ข้าราชการในระดับ ท้องถิ่น อยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนในการบริหารท้องถิ่นโดยต้องมีจริยธรรมในการ
ปฏิบั ติงานและส่ งเสริ มสนั บ สนุ น งานท้องถิ่น รวมถึงการให้ ความรู้แก่ประชาชนถึงสิ ทธิในการเป็น
หุ้นส่วนของท้องถิ่น
2.4.2.3 กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารหรือนายกองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็ น
หุ้นส่วนสาคัญเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในตาแหน่งของผู้นา
ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนบุคคลอื่นอยู่ในฐานะผู้ตามเนื่องจากอานาจในการบริหารงานท้องถิ่นเป็นอานาจ
ที่รัฐบาลได้ให้อิสระแก่ท้องถิ่นบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และ
ความสงบเรียบร้อยบางประเภท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นนั่นเอง
2.4.2.4 กลุ่มสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นมีส่วน
สาคัญที่จะทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีระดับที่แตกต่างกัน จึงทาให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนรวม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่แตกต่างกัน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหุ้นส่วนที่มี
บทบาทสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการเข้ามา
บริหารงานท้องถิ่น ดังนั้น ในฐานะที่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนที่มีอานาจในการ
ค้านหรือตรวจสอบความไม่ถูกต้องของกลุ่มผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายของชาวบ้านจึงถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของภาคประชาชนที่สาคัญในท้องถิ่น
2.4.3.5 ภาคประชาสังคม
องค์ ก รภาคประชาสั ง คมในระดั บ ท้ อ งถิ่ นมี บ ทบาทท าให้ ก ารบริ ห ารงาน
ท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในลักษณะของการกดดันจากภาคประชาสังคม โดย
องค์กรภาคประชาชนจะต้องเข้ามาตรวจสอบหรือร่วมกิจกรรมท้องถิ่นในทกระดับเพื่อแก้ปัญหาหรือ
กระทาการบางอย่างให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์
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ประสิทธิ์ ตาตินิจ และ ลาปาง แม่นมาตย์ (2013) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการบริหารงานเทศบาลแบบภาคีหุ้นส่วนและหาแนวทางในการ
สร้างภาคีหุ้นส่วนของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเทศบาลตาบลท่าพระ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น พบว่า หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เทศบาล
ตามภารกิจที่หน่วยงานได้ดาเนิน การอยู่แล้ว รูปแบบของภาคีหุ้นส่วนในการบริหารเทศบาลต าบล
ท่าพระจึ งเป็ น ในรู ป แบบการบริ หารไม่เต็มรูปแบบ มีกระบวนการทางานเพีย งบางกิจกรรมที่เป็น
กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ การริ เ ริ่ ม แนวคิ ด เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบภาคี หุ้ น ส่ ว นในการบริ ห ารเทศบาล
ทุกหน่ ว ยงานเห็ น ว่าควรให้ เ ทศบาลตาบลท่าพระเป็นหน่ว ยงานกลางเพื่อเป็นผู้ ประสานและริเริ่ ม
กระบวนการสร้างภาคีหุ้นส่วนโดยสมาชิกภาคีหุ้นส่วนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม
ช่วยเหลือ สนับสนุน งบประมาณและกาลังคน ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งวางแผน ติดตามตรวจสอบ
และประชุมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลท่าพระและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ภาคีหุ้นส่วนคือ บริษัท ซีพีค้าปลีกและ
การตลาด บริษัท โออิชิฟู๊ด จากัด และศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ 2) ด้านสุขภาพ ภาคีหุ้นส่วนคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาคีหุ้นส่วนคือ สถานี
ตารวจภูธ รเมือง สาขาย่ อยท่า พระ 4) ด้านการศึกษาอาชี พ ภาคีหุ้ นส่ ว นคือ วิทยาลั ยสารพั ด ช่ า ง
ขอนแก่น 5) ด้านอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคีหุ้นส่วนคือ สานักงานพลั งงาน
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับบริษัทไทยน้าทิพย์จากัด และ 6) ด้านการสนับสนุนการกีฬา ภาคีหุ้นส่ว นคือ
บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จากัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตาบลท่าพระ มีอาชีพ มีรายได้มี
สุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

2.5 แนวคิดผู้นำในภำวะวิกฤติ (Crisis leadership)
2.5.1 ความหมายและหลักการพื้นฐาน
ภาวะวิกฤติเป็นภัย คุกคามร้ ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือคุณค่า และ
บรรทัดฐานพื้นฐานของระบบสังคมภายใต้สภาวะกดดันด้านเวลาและความไม่แน่นอน โดยเกิดขึ้นได้
หลากหลายรูปแบบเช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความโกลาหล ความรุนแรงในสถานที่
ทางาน ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความเสียหายและภาระหน้าที่ที่ต้องบริการจัดการให้ภาวะวิกฤตินั้นหมดสิ้นไป
โดยเร็ว เป็นต้น ภาวะวิกฤติจึงเกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มบุคคลในหลายระดับไม่เฉพาะผู้ทาหน้าที่เป็น
หัวหน้างานแต่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่อยู่ในองค์กรอีกด้วย ผู้นาในสถานการณ์วิกฤติจึง
อาจพบกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงการรับรู้ถึงความวิกฤติ การตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้
ข้อมูลที่จากัดและกระจั ดกระจาย การสื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และการสร้างสมดุลระหว่ าง
อานาจส่วนกลางและการมอบอานาจนั้น Ngubane (2017) ให้ความเห็นว่า ผู้นาในภาวะวิกฤติเป็น
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กระบวนการที่องค์กรจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่คุกคามต่อเสถียรภาพขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย
หรือบุคคลทั่วไป เป็นการปรับใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี
ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน และเป็นความสามารถของพนักงาน ผู้จัดการหรือบุคคลในการจัดการกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
2.5.2 ลักษณะของผู้นาในภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติสามารถเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดหมายได้ ภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือการแพร่
ระบาดของเชื้ อโควิ ด -19 ที่ ก าลั งเป็ นวิ กฤติ ของหลายประเทศเป็ นตั วอย่ างที่ เห็ นได้ เด่ นชั ด ผู้ น าจึ ง
เปรียบเสมือนหัวเรือสาคัญในการกาหนดทิศทางการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อประคับประคองให้ประเทศหรือ
องค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปให้ได้ ผู้นาจึงควรมีทักษะจัดการปัญหาวิกฤติ 5 ประการ คือ (Adecco, 2563)
2.5.2.1 การสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ (Crisis Communication) ในภาวะวิ ก ฤติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจไม่สาคัญเท่าความคิดและการรับรู้ของคนที่มีต่อวิกฤตินั้น การสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติจึงควรมีการวางแผนอย่ารอบคอบ ผู้นาต้องเข้าใจว่าผู้รับสารมีทัศนคติ มีความรู้สึกอย่างไร
คาดหวังอะไร ก่อนจะทาการสื่อสาร โดยผู้นาต้องสามารถสื่อสารให้ผู้รับสารรับทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
และชี้แจงวิธีการรับมือได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันการสื่อสารต้องแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจ
กันเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาที่ดีของผู้สื่อสารและเปิดใจรับฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้
2.5.2.2 การสร้างความร่วมมือกัน (Collaboration) ความสามัคคีและการร่วมมือร่วม
ใจกันแก้ปัญหาจะทาให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ การสร้างความร่วมมือกันจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จาเป็น
สาหรับผู้นาในภาวะวิกฤติ ผู้นาที่ดีอาจไม่จาเป็นต้องเก่งทุกอย่าง แต่ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น ผลักดันคนที่
มีความสามารถขึ้นมาทางาน และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ผู้นาในภาวะวิกฤติต้องวางบทบาทตัวเอง
ในฐานะคนที่คอยสนั บสนุน ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา พร้อมกับแสวงหาความร่ว มมือจากภายนอก
เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดของทีมงานเพราะการที่ทีมงานทางานได้สาเร็จ คือ ความสาเร็จของผู้นาและ
ขององค์กรด้วย
2.5.2.3 การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการตั ด สิ น ใจ (Critical thinking and decisionmaking) การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเป็นระบบโดยรวบรวม
ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ ก่อนจะตัดสินใจบนหลักการและเหตุผล โดยไม่เอาความรู้สึก ความเชื่อ
หรือความคิดเห็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง ทักษะนี้มีความจาเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤติ เพราะทุกการ
ตัดสินใจย่อมมีผลกระทบตามมา การตัดสินใจที่ถูกต้องและเด็ดขาดของผู้นาจะช่วยพาองค์กรให้ผ่าน
ภาวะวิกฤติไปได้
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2.5.2.4 ความคิดที่ยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility) ในภาวะวิกฤติบางครั้งผู้นาอาจ
ต้องหาแนวทางหรือคิดค้นวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา ผู้นาที่มีความคิดที่ยืดหยุ่นจะสามารถพิจารณาปัญหา
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองหาวิธีแก้ในมุมที่หลากหลาย และสามารถคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับวิธี
หรือกฎเกณฑ์ แบบเดิม จึงช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ ปัญ หา
มีแผนการที่ยืดหยุ่นทั้งแผนหลักและแผนสารองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยาก
2.5.2.5 การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ (Prioritization) การแก้ ปั ญ หาในภาวะวิ ก ฤติ
สิ่งสาคัญคือ ความรวดเร็ว ดังนั้นผู้นาต้องสามารจัดลาดับความสาคัญได้ว่าเรื่องใดสาคัญก่อนหรือหลัง
เรื่องใดต้องรีบดาเนินการแก้ไขก่อน การจัดลาดับความสาคัญจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ลงมือแก้ไข
ปัญหาและควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวลา
งานวิจั ย เรื่ องการสื่ อสารอย่า งมี ประสิ ทธิภ าพในภาวะผู้ นาของ Jacqueline และ
Milton Mayfiel ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการของ Texas A&M International University
สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า ผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ 1) กาหนดทิศทางหรือมี
แนวทางแก่ประชาชนอย่างชัดเจน 2) ทาทุกอย่างอย่างมีเป้าหมาย และ 3) มีความเห็นอกเห็นใจ
ดังนั้น ผู้นาจึงต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแม้ว่าในหลายครั้งผู้นาอาจจะทาไม่ได้ก็ตาม งานวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่าการทางานของรัฐบาล มักใช้การกาหนดทิศ ทางอยู่บ่อยครั้งจนลืมที่จะนึกถึง เป้าหมายของ
การทางานและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น (ผู้นาแห่งอนาคต, 2563)
2.5.3 การปรับใช้ภาวะผู้นาในภาวะวิกฤติ
ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้มาตรการปิดประเทศ (lockdown) ในทันทีของนาง
Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ซึง่ Suze Wilson (2020) อาจารย์ด้านการพัฒนาผู้นาแห่ง
มหาวิ ท ยาลั ย แมสซี ย์ (Massey University) ได้ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ภาวะผู้ น าของ Ardern ไว้ อ ย่ า ง
น่าสนใจว่า การทางานของ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ทางานภายใต้ภาวะ
วิกฤติได้ดี แม้ผู้นาประเทศจะมีอานาจจัดการหรือออกคาสั่งทุกอย่าง แต่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจจะถูก
หรื อ ผิ ด ประชาชนเป็ น คนก าหนด ส่ ว น Keith Grint ศาสตราจารย์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในสหราช
อาณาจักร ได้ศึกษาการทางานและภาวะผู้นาของนิวซีแลนด์ในภาวะวิกฤติเช่นกันโดยเห็นว่าความเป็น
ผู้นานั้นมีอิทธิพลต่อการชักจูงหรือโน้มน้าวให้ส่วนรวมรับผิดชอบปัญหาร่วมกัน นับตั้งแต่เกิดวิกฤติ
ประชาชนได้ให้การยอมรับต่ อการตัดสินใจของ Ardern ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยประชาชนกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนต่อมาตรการของรัฐบาล
ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้นาต้องช่วยให้ทีมงานก้าวข้ามความ
กลัวการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเชื่อมั่น พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2563) ได้ให้ความเห็นว่า ในภาวะ
ที่ ส ภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง ผู้ น าควรต้ อ งปรั บ ตั ว น าที ม โดยต้ อ งสร้ า ง
บรรยากาศให้ตระหนักถึงความเร่งด่วน เน้นให้เห็นความจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง สามารถสื่ อสาร
วิสัยทัศน์ ทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ใหม่ๆที่จะนามาใช้ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น เช่น อะไรคือ
ความจาเป็น/ความท้าทาย/โอกาส ที่องค์กรต้องเผชิญใน 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า และให้สมาชิกใน
ทีมมีส่วนร่วมในภารกิจซึ่งจะได้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหา และ
ความรู้เรื่องระบบการปฏิบัติงานประจาวันขององค์กร สร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพราะ
สมาชิกอาจจะไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเสี่ยงกับความล้มเหลวหรือไม่ ผู้บริหารจึงควรจัดระบบที่ช่วยกระตุ้น
และส่งเสริมให้กาลังใจ อดทนต่อข้อผิ ดพลาดหรือล้มเหลว ใช้วิธีการให้คาปรึกษาแทนการตาหนิหรือ
กล่าวโทษ เป็นต้น
2.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้น าแนวคิดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ แนวคิด ตารวจชุมชน แนวคิด การมีส่ว นร่วมของ
ประชาชน แนวคิด ภาคีเครื อ ข่า ย แนวคิด ความเป็ นหุ้ นส่ ว น และแนวคิด ภาวะผู้ น าในภาวะวิ ก ฤติ
มาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปรับใช้กลไกตารวจชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 กับความสาเร็จในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
สภาพพื้นที่ที่ทาการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในบริบทสังคมไทย สรุปได้ว่า ภาวะผู้นาของ
หัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นโยบายและมาตรการภาครัฐ ความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน การระบาดเป็นปัจจัยที่ มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกลไกตารวจชุมชนเป็นเสมือนกลไก
เชื่อมโยงระหว่างผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกับสถานีตารวจในการป้องกัน
อาชญากรรมและสนับสนุนอานวยความสะดวกการดาเนินมาตรการของรัฐในการป้องกัน โรคโควิด-19
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏตามแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
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ภำวะผู้นำของหัวหน้ำชุมชน/
หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่
ตารวจ/ตารวจชุมชน

นโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ

ตารวจ/ตารวจชุมชน

กำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทย

ภำคีเครือข่ำยในชุมชน

ตารวจ/ตารวจชุมชน

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีส่งผลต่อความสาเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย

33

34

บทที่ 3
มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
ในบทที่ 3 จะนาเสนอภาพรวมมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายที่รัฐบาลออกมาในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง
เดือนสิงหาคม 2563 ที่มีการกาหนดมาตรการภาครัฐออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19”
ที่จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
และกรรมการอีกรวม 24 คน รวมถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติด้วย โดยให้มีอานาจหน้าที่ (1) กาหนด
นโยบายและมาตรการเร่ งด่วนในการบริห ารสถานการณ์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 ในด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล ด้านการชี้แจงและการรับ
เรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกันและด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัน เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (2) สั่งการให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขตหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อให้ดาเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่กาหนด
(3) กากับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเพื่อ
แก้ไขปั ญหาการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และมีประสิ ทธิภาพ
รวมถึง (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคาสั่งนี้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ซึ่งคาสั่งดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนดมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยจนทาให้รัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็น
ผลสาเร็จ โดยบทนี้จะแบ่งการนาเสนอออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 3.1 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมาย
ในระดับรัฐบาล 3.2 มาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายในระดับท้องถิ่นและชุมชน 3.3 มาตรการเชิง
นโยบายและกฎหมายในระดับหน่วยงาน (สานักงานตารวจแห่งชาติ) 3.4 แนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่
และชุมชนของจั งหวัด 3.5 โครงการและกิจกรรมทางสั งคมของประเทศไทย และ 3.6 วิเคราะห์
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชน
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3.1 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับรัฐบำล
การต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มต้นอย่างจริงจัง
เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ผ่านแถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25633 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายรัฐบาล
เห็ น ว่าสถานการณ์มีความรุ นแรงที่ควรยกระดับขึ้นสู่ การบังคับใช้มาตรการขั้นสูงสุดแล้วเพื่อให้รัฐ
สามารถนามาตรการอื่น มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งจะเป็นไปตามประกาศและข้อกาหนดที่จะออกมา
ผลจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทาให้รัฐบาลมีช่องทางตามกฎหมายเข้าควบคุมหรือบริห าร
สถานการณ์ ไ ด้ เช่ น การโอนอ านาจบางประการของรั ฐ มนตรี ต ามกฎหมายบางฉบั บ มาเป็ น ของ
นายกรัฐมนตรีเท่าที่จาเป็นและเป็นการชั่วคราวเพื่อความรวดเร็วและบูรณาการ การออกข้อกาหนด
คือ ข้อห้ ามหรื อข้อปฏิบั ติบ างอย่ าง เช่น ห้ ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามหรือจากัดการเข้าออก
ราชอาณาจักรและการเคลื่อนย้ายประชาชนจานวนมากข้ามเขตพื้นที่ การควบคุมการใช้ยานพาหนะ
เส้นทางจราจร การควบคุมสินค้าและเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาด
ไปมากขึ้นกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและคลายความ
วิตกกังวลของประชาชน รัฐบาลไทยได้เลือกใช้มาตรการเท่าที่จาเป็นตามคาแนะนาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยถือว่า การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
และชีวิตของประชาชน การจั ดสรรทรัพยากร เวชภัณฑ์ และการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่ว ถึง
เพียงพอแก่ประชาชนมีความสาคัญเร่งด่วนเป็นลาดับแรก โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4
และใช้อานาจตามกฎหมายเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง
และบังคับใช้มาตรการขั้นสู งสุ ดเพื่อจากัดสิ ทธิเสรีภ าพบางประการเพื่อความอยู่รอดปลอดภั ย ของ
ประชาชนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยโอนอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตามกฎหมายหรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเป็น
การชั่วคราวทาให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐ บาลมีอานาจในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับ
บั ญชา หรื อช่ว ยในการป้ องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือ
ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 40 ฉบับ5 และมีการประกาศคาสั่งของรัฐบาลออกมา

3 แถลงการณ์สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
4 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
5 ประกาศเรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
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อย่างต่อเนื่องเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร โดยสามารถแบ่งมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ได้ 6 มาตรการหลัก6 กล่าวคือ
3.1.1 มาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงและการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
3.1.1.1 การห้ ามเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยห้ ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ตามที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือผู้ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานคร ผู้ ว่าราชการจั งหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติด ต่ อ ได้ ประกาศหรื อสั่ ง ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ไว้ก่อนหน้าข้อกาหนดนี้ใช้บังคับหรือที่จะมีการประกาศต่ อไปเว้น
กรณีได้รับการผ่อนผัน
3.1.1.2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 35 (1)
ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด มี
อานาจออกคาสั่ งปิ ดสถานที่ที่เสี่ย งต่อการติดต่อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก ได้แก่ (1) สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน
สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร (2) ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ
สถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สถานประกอบการอาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ
สปา สถานที่ออกกาลั งกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติส ถานบริการ พ.ศ.2509
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ
2559 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (3) สถานที่ที่ปิดเฉพาะส่ วน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถาน ห้ อ งสมุ ด สาธารณะ ศาสนสถาน สถานี ข นส่ ง หรื อ โดยสาร ตลาด
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยให้พิจารณาสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดตามความจาเป็น ทั้งนี้ให้คานึงถึง
โอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ความจาเป็นของประชาชนในการจัดหาสิ่งอุ ปโภคบริโภคและการเดินทาง
โดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งต้องมีการเตรียมตัวหรือปรับตัว หรือในกรณีที่ยังมิได้มีคาสั่งให้ปิดสถานที่ใด
3.1.1.3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางบก เรือและอากาศ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อ นปรนตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรคติดต่อและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกาหนดหรืออนุญาตตามความจาเป็น หรือเป็นผู้ขนส่งสินค้า
ตามความจาเป็น หรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจายานพาหนะที่ต้องเดินทางเข้ามาตาม
ภารกิ จ หรื อ เป็ น บุ ค คลในคณะทู ต คณะกงสุ ล องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ ผู้ แ ทนรั ฐ บาลที่ ม า
ปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตทางานหรือได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการให้ทางานในราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติไทย

6 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
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3.1.1.4 การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร โดยกาหนดให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่า
หรื ออนุ ญาตให้ ช าวต่างประเทศซึ่ง มิไ ด้มี กิจการงานปกติห รื อถิ่น ที่ อยู่ในราชอาณาจั กรยั งคงอยู่ ใ น
ราชอาณาจักร บุคคลที่ไม่มี สัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออก
นอกราชอาณาจักรได้รับการอานวยความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกาหนด
3.1.2 มาตรการจากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบางประการ
3.1.2.1 การห้ามกักตุนสินค้า ประเภทยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้าดื่ม หรือสินค้าอื่นที่
จาเป็นการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือไม่ก็ตาม สาหรับกรณีเป็นสินค้าควบคุม การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
ปริ ม าณการผลิ ต การควบคุ ม ราคา จ าหน่ า ยและการส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก รให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ย วข้องเพื่อให้ ป ระชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและไม่เกิดภาวะขาดแคลนหรือ
เดือดร้อนเกินสมควร
3.1.2.2 การห้ามชุมนุม โดยห้ามชุมนุมทากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ในสถานที่
แออัดหรือกระทาการอันเป็นการยุยุงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่ที่กาหนด
3.1.2.3 การห้ ามเสนอข่าว หรือทาให้ แพร่ห ลายทางสื่ อซึ่งมีข้อความหรือข่าวสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอันไม่เป็นความจริงและอาจทาให้ ประชาชนเกิด ความ
หวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
จนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่เตือน
หรื อ ระงั บ หรื อ สั่ ง ให้ แ ก้ ไ ขข่ า วหรื อ หากเป็ น กรณี ที่ มี ผ ลกระทบรุ น แรงให้ ด าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย
คอมพิว เตอร์ พ.ศ.2550 หรื อพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงข่าว
ณ ทาเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจาและต่อเนื่องและในกรณี
จาเป็นจะขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ได้ด้วย
3.1.2.4 การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนด รัฐบาลได้กาหนดห้ามบุคคลใด
ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความ
จ าเป็ น หรื อ เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติง านด้ า นการแพทย์ การธนาคาร การขนส่ ง สิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โ ภค ผลผลิ ต
การเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์
การขนส่งสินค้าเพื่อการนาเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทางานผลั ด กลางคืนตามปกติห รื อการเดินทางมาจากหรื อ ไปยั ง
ท่ าอากาศยานโดยมีเอกสารรั บ รองความจาเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสิ นค้าหรือการเดินทางและมี
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มาตรการป้องกันโรคตามข้อกาหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกาหนด ประกาศ
หรือคาสั่งของทางราชการ หรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การ
ปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ7
3.1.3 มาตรการดาเนินการต่อกลุ่มเสี่ยง
3.1.3.1 หน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่บริหารราชการฉุกเฉิน รัฐบาลจึงได้ มอบอานาจให้
อานาจผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ กากับบริหารราชการ
ฉุกเฉินในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ หากมีปัญหาให้รายงานกระทรวงมหาดไทย โดยให้หน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก
การบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชนตามอานาจหน้าที่โดยพิจารณาใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ให้เสนอหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
3.1.3.2 การรักษาเยียวยาผู้เจ็บป่วย ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่และอานาจในการป้องกันและดูแล รักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการตรวจโรคให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือแนะนา รวมถึงให้
เตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากแหล่งต่างๆ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตหรื อ
เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มจานวนขึ้นโดยขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือ
สถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่นเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว
3.1.3.3 การกักกันผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเพื่อสังเกตอาการตามคาสั่งหรือคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้เดินทางข้ามเขตมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้า
ตรวจสอบเฝ้าระวังหรือความเข้มงวดจริงจังในการกักกันตนเองและให้คาแนะนาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้
และอาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้และให้คาแนะนาวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องได้ ในกรณีนี้อาจขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นให้ช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้
3.1.3.4 การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเภท กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด-19 ได้แก่
(1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (2) กลุ่มคนที่มีโรคประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ (3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ากว่า
5 ปีลงมา เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจาเป็นต้องพบแพทย์ หรือการรักษาพยาบาล หรือเป็นกลุ่มคน
ที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือทาธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้บริการเงินด่วน การสื่ อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์
7 ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
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การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การ
ติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจาเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกาหนด ประกาศหรือคาสั่งต่างๆ ของทางราชการหรือมีเหตุจาเป็น
3.1.4 มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยเฉพาะตารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยรัฐบาล
ได้กาหนดพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ
3.1.4.1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดเวรยามหรือตั้งจุด
ตรวจตามถนน เส้นทาง สถานีขนส่งหรือโดยสารเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม และการ
รวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทาอันเป็นการฉวยโอกาส
ซ้าเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค และหากพบเห็นการกระทา
ดังกล่าวให้ดาเนินคดีตามกฎหมายทันที
3.1.4.2 ในจั ง หวั ด อื่ น นอกกรุ ง เทพมหานคร ให้ หั ว หน้ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไ ข
สถานการณ์ฉุ กเฉิน ในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับความมั่นคงหรือส านักงานตารวจแห่ งชาติพิจารณาความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัด
ระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ติดต่อโรค
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ ายทหาร เจ้าหน้าที่
กอ.รมน. หรืออาสาสมัครเพื่อปฏิบัติการร่วมกันก็ได้ และหากพบเห็นการกระทาผิดให้ดาเนินคดีตาม
กฎหมายทันที
3.1.5 มาตรการทางสังคม
3.1.5.1 แนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม
ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ กล่าวคือ การทาความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของ
สถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรมและให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน การสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค การยืนห่างกันอย่ างน้อยหนึ่ง
เมตรเพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้าลาย และการควบคุมจานวน
ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน โดยเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการพิเศษ เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจาเป็น
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3.1.5.2 แนวทางปฏิบัติสาหรับสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการหรือบริการ เช่น
โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านอาหารที่มิใช่สถานบันเทิง ร้าน
สะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่จาหน่าย
แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ามัน เป็นต้น ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ตามปกติเพื่อความสะดวกและ
ความเป็นอยู่ปกติของประชาชน มิให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อนยากลาบากเกินควร โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐกาหนด สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐยังคงเปิดดาเนินการในวันและเวลาราชการตามปกติเว้ นแต่ที่มีประกาศให้ปิดหรืองดดาเนินการไป
ก่อนแล้ว เช่น สถาบันการศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสีย
ประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีกาหนดเวลาให้ปฏิบัติ แต่ควรอานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล การงดเว้นการกาหนดให้
ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือยกเว้นขยายเวลา งดหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายในกรอบของ
กฎหมาย โดยให้ภาคธุรกิจ ร้านค้าที่เปิดบริการและสถานที่ราชการที่เปิดทาการวางมาตรการคัดกรอง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหรือใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกาหนด
3.1.5.3 การทางานที่บ้าน (work from home) โดยรัฐบาลได้ร้องขอความร่วมมือให้
ส่วนราชการและบริษัทธุรกิจเอกชนปรับเปลี่ยนเวลาการทางานของบุคลากรให้เหมาะสมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทในการเดินทางมาทางานร่ วมกันในสานักงาน ส่วนรูปแบบให้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสานักงาน เช่น การสลับวันของพนักงานในการเดินทางมาทางาน
การพิจารณาจัดการปฏิบัติงานโดยเหลื่อมเวลาในแต่ละวันทาการ เป็นต้น โดยการปฏิบัติในแต่ละกรณี
ต้องไม่เสียหายต่อทางราชการและการบริการประชาชน
3.1.5.4 การหยุ ด การเรี ย นการสอน โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศให้
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และในก ากั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารปิ ด เรี ย นด้ ว ยเหตุ พิ เ ศษเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และให้แต่ละโรงเรียนติดตามประกาศคาสั่งอย่างใกล้ชิด
3.1.6 มาตรการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่มใน 2 กิจกรรมหลัก กล่าวคือ
3.1.6.1 การรณรงค์ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดย
ไม่จาเป็นและควรพักหรือทางานอยู่ ณ ที่พานักของตน โดยหากมีความจาเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่
ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกาหนดเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัว
มารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว
3.1.6.2 การจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส
พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบาเพ็ญกุศล พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรม
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หรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นสามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่กาหนดไว้
เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการทั้ง 6 ด้าน ที่ออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่
ได้กล่าวไปข้างต้น มีบทกาหนดโทษสาหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โทษตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ความผิดตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือความผิดมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ทาให้การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการที่กาหนดดังกล่าวของ
เจ้าพนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพสูงสุดจนทาให้
รัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

3.2 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับท้องถิ่น
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ของประชาชนทั้งจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อ
และจุดปลายทางของการรับ เชื้อทั้งที่ได้รับมาจากภายในและภายนอกประเทศเนื่องจากคนเป็นพาหะ
ของการแพร่กระจายเชื้อ บุคคลเหล่านี้ต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลาเนาและพานักอาศัยในท้องถิ่นของ
ตนเองจึงมีโอกาสสูงมากที่จะสัมผัสกับบุคคลในครอบครัว พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน หรือทากิจกรรม
อื่นใดที่ตนเองอาจไม่ทราบว่าได้รับเชื้อมาแล้ว อันจะนาไปสู่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ได้ อย่ าง
รวดเร็ว การระบุผู้ติดเชื้อ และการแสดงตนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อ การป้องกัน โรคติดเชื้อใน
ระดับท้องถิ่นจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินมาตรการของรัฐบาล จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นของไทยได้จัดให้มีมาตรการทั้งก่อนเริ่มและหลังจากจัดตั้ง ศบค. โดยสามารถแบ่งมาตรการใน
ระดับท้องถิ่นออกเป็น 6 มาตรการ ประกอบด้วย
3.2.1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน8
3.2.1.1 การคัดกรองผู้ ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความ
ร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล คณะกรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือไม่ กล่าวคือ
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.3/ ว. 1733 ลง 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
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กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย
สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชนไก่ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จานวนมาก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา
กลุ่ มที่ 2 ผู้ ที่อยู่ในระยะใกล้ ชิดกับผู้ ป่ว ยติด โรคโควิด -19 หรือไปร่ว มอยู่ใ น
สถานที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ไปปรากฏตัว
3.2.1.2 การปฏิบัติในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้ที่เข้าข่ายในกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ให้กานัน
ผู้ใหญ่บ้านจัดทาบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยัง
สถานที่ เสี่ ย งต่อการแพร่ ร ะบาด และให้ ขอความร่ว มมือผู้ นั้นให้งดหรือหลี กเลี่ยงการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อติดตาม และเฝ้า ระวัง และ
ให้ส่งข้อมูลให้อาเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน
3.2.2 มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน9
3.2.2.1 การแจ้ ง เตื อ นราษฎรในหมู่ บ้ า น ให้ ก านั น / ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ฯลฯ ในฐานะ
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แจ้ ง เจ้ า บ้ า น หรื อ ผู้ ดู แ ลบ้ า นให้ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 31(1) แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า กรณีมีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้าน
ให้รีบแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อโดยทันที และให้กานัน ผู้ ใหญ่บ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3.2.2.2 การดาเนินการต่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(1) กรณีบุ คคลที่เดินทางกลั บจากกรุ งเทพมหานคร จากต่างประเทศ จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีก ารเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียดมี
อาการป่วย ให้กานันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัย
ว่ า จะติ ด โรคโควิ ด -19 หรื อ ไม่ หากเข้ า ข่ า ยสงสั ย ว่ า จะติ ด เชื้ อ ให้ ด าเนิ น การตามมาตรการที่
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด
(2) กรณีบุคคลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติด โรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ใน
สถานที่ที่ผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ไปปรากฏตัว ให้กานันผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจา

9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.3/ ว. 1733 ลง 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
43

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อดาเนินมาตรการ
คัดกรอง แยก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกาหนด
(3) กรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติด โรคโควิด -19 ให้
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดาเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ ป่วยตามแนวทางในข้อ (2) และให้แจ้ง
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเข้าไปดาเนินการทาความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทา
กิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว
3.2.2.3 การป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ นหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ให้ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้คาแนะนาแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ได้ง่าย ให้หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เ ดินทางกลับจาก
กรุงเทพมหานคร จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดที่มีคนแออั ดเบียดเสียด และบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติด โรคโควิด-19
หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติด โรคโควิด-19 ไปปรากฏตัวที่อยู่ในช่วงสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้ง
งดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการเดินทางไปในที่ชุมชน
3.2.2.4 ในกรณีที่หมู่บ้าน/ ชุมชนใดปรากฏว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาใช้อานาจตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.2558 ในการปิดกั้นการเข้า-ออกหมู่บ้าน/ชุมชน นั้นไว้เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือดาเนินการอื่นใด ให้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง
3.2.3 มาตรการเฝ้าระวังในโรงเรียน10
3.2.3.1 การรณรงค์ให้ประชาชนมีการระวังป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย
3.2.3.2 การส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครูตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคโควิด-19 และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรค
3.2.3.3 การพิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นานักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่าง
ปิดภาคเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการไม่นา
นักเรียนเดินทาไปยังหรือแวะผ่าน(transit) เพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ
10 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลง 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ ว 788 ลง 11
มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 โดยหากมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อแจ้งให้สาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวัง และเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการตรวจคัด
กรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและ
เฝ้าระวัง และให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พักอาศัยอย่างน้อย 14 วัน
3.2.3.4 การทาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาค
เรียนเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3.2.4 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาหรับกิจการบางประเภท
3.2.4.1 จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดย
หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนาหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที
3.2.4.2 กาหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจนและกาหนดจุดให้มีระยะห่ างระหว่างผู้ ค้า
และผู้ซื้อตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ 1-2 เมตร
3.2.4.3 ก าหนดให้ ผู้ ค้ า และผู้ ซื้ อ สวมหน้ า กากอนามั ย จากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
3.2.4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้าสาหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์สาหรับทา
ความสะอาดมือเพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด
3.2.4.5 จั ดให้ มีการทาความสะอาดตลาด แผงจาหน่ายอาหารสดหรือแผงช าแหละ
เนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้ายาฆ่าเชื้อ ใช้น้าสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาหนัง และ
กวาดล้างลงสู่ทางระบายน้าเสีย เพื่อชะล้ างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทาความสะอาด และทาความ
สะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล (big cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.2.4.6 จัดให้มีการทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง
เช่น ที่จับสายฉีดชาระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตู
หรือลูกบิดประตู
3.2.4.7 กาชับให้ผู้ปฏิบัติที่ดูแลทาความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทันที
3.2.5 มาตรการเคาะประตูบ้านต้านโรคโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการให้อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านออกไป
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สอนทาหน้ากากผ้าและเจล
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แอลกอฮอล์ ส าหรั บ ไว้ในใช้ในครัว เรือนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในลักษณะของภาคีเครือข่าย มีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในกลุ่มเพื่ อสื่อสารข้อมูลความคืบ
หน้าต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และรายงานข้อมูลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทราบ
จน
กลายเป็นสโลแกนประจาชุมชนที่ว่า “กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ ถือสันโดษ ไม่โทษใคร รีบไปรีบกลับ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม” เกิ ด นวั ต กรรมทางความคิ ด และระบบการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
หน่ ว ยงานรั ฐ ในพื้น ที่ไม่ว่าจะเป็ นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทหาร
ตารวจภูธร ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ ซึ่งพบว่าการใช้มาตรการดังกล่าวได้กลายเป็นแรงกระตุ้น
ให้กับคนในชุมชนโดยต่างทาหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยแนะนาเตือนกัน และกันนับเป็นความยั่งยืนในการ
แก้ไขปัญหาที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (Hfocus, 27, 4,2020)
นายฤทธิ์ ช่างปั ด ผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ ตาบลบุญเรือง อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึง มาตรการที่ทางชุมชนได้นามาใช้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ว่า
“พื้นที่ชุมชนบุญเรืองมีจานวน 10 หมู่บ้าน มีประชากรราว 6,300 คน ในช่วง
เกิดโควิด -19 พบว่า ชาวบ้านที่ไปทางานต่างจังหวัดเริ่มทยอยกันเดินทางกลับภูมิลาเนา
ทางโรงพยาบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการให้อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ 124
คน กระจายกันรณรงค์สื่อสารคนในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยขอความร่วมมือผู้ที่เพิ่ง
เดินทางกลับให้พักผ่อนอยู่บ้านตามอัธยาศัยแทนการใช้คาว่า “กักตัว” พร้อมชี้แจงวิธีการ
ดูแลตัวเองตามหลักสาธารณสุข หลังจากนั้น อสม.จะเข้าไปเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทุก
วันเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางเข้าออกของคนในชุมชนและข้อมูลสุขภาพที่ได้จากการ
ตรวจวัดไข้เพื่อนาส่งรายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ภายในตาบลไม่มี
การจัดงานมหรสพทุกประเภทยกเว้นงานศพ แต่มีมาตรการจากัดคนมาร่วมงานอย่าง
เคร่งครัด มีการวัดไข้ แจกอาหารจากเดียวแทนการทานข้าวร่วมกั น นอกจากนี้ มีการ
รวมกลุ่มกันทาหน้ากากผ้ามัสลินโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสวัสดิการหมู่บ้าน
จากกองทุ น ต่ า งๆ รวมถึงการรับ บริ จาคตลอดจนแบ่ง ปัน เงิน บางส่ ว นมาซื้ อ ข้า วสาร
อาหารแห้งแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลน และในส่วนของตลาดสดได้ทาการฉีดล้างทาความ
สะอาด จัดระยะห่างคนซื้ อคนขายตามหลักสาธารณสุ ข พร้อมกาชับให้ ทุกคนสวมใส่
หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาภายในตลาด”11

11 ดูรายละเอียดได้ใน หนุน อสม.1 ล้านคนทั่วประเทศเคาะประตูบ้านต้านโควิด -19. (2020, 27 เมษายน). Hfocus team

เจาะลึกระบบสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563 จาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/19145
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3.2.6 มาตรการบังคับใช้ธรรมนูญชุมชนสาหรับสถานการณ์โควิด-19
ในสถานการณ์โควิด-19 ท้องถิ่นบางแห่งได้มีการทาความตกลงกับชาวบ้านที่พักอาศัย
ในชุมชนเป็นการเฉพาะในรูปแบบของ “ธรรมนูญชุมชน” ซึ่งเป็นกฎกติกาที่ใช้เฉพาะภายในชุมชนเพื่อ
ทาให้การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบสุข ตัวอย่างเช่น พื้นที่ตาบลโคกจาน
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเป็นชนบทกึ่งเมืองมี 10 ชุมชนหมู่บ้าน เป็นพื้นที่การเกษตร มี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจาหน่าย ผู้นากลุ่มก็ได้ขยายเพิ่มจานวนสมาชิก ท้องถิ่นก็สนับสนุนเครื่องมือ
ทางเกษตรก็มาให้ความรู้เพิ่มเติม มีกลุ่มผ้าไหมที่พัฒนาลายดอกจานเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่สาคัญ
คือ ทุกหมู่บ้านผ่านการอบรมจากพัฒนาชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นาของชุมชนโคกจานสามารถ
บูรณาการการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมหลายภาคส่วนได้แต่งตั้งทีมคณะกรรมการ
ขึ้นมา 2 ชุด โดยชุดแรกทาหน้าที่คัดกรองและให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าโควิด -19
ร้ายแรงอย่างไร ระบาดได้ง่ายแค่ไหนและระบาดไปแล้วทั่วโลกอย่างไร ระบาดได้ง่ายแค่ไหนและ
ระบาดไปแล้วทั่วโลกอย่างไร เมื่อประชาชนเกิดความตระหนักก็จะแนะนาวิธีป้องกันตนเอง ส่วนชุด
ที่สองเป็นชุดอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กานันผู้ใหญ่บ้าน จะทาหน้าที่รายงานหากกลุ่ม
เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ทั้งคนที่มีจากต่างจังหวัด มาจากต่างประเทศ โดยจะใช้วิธีรายงานเข้ากลุ่มไลน์
โรคติดต่อของตาบล
นางสาวอุไร โปร่งจิต ปลัดเทศบาลตาบลโคกจาน จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า
“เราเริ่มจากการล้อมวงคุยกันเพื่อทาให้เกิดธรรมนูญหรือข้อตกลงร่วมกันที่จะ
เป็นแนวปฏิบัติสาหรับชุมชน เชิญภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
ผอ.โรงเรียน ผอ.รพ.สต. ตารวจ หน่วยกู้ชีพ พระสงฆ์ ฯลฯ มาคุยกัน แล้วพบว่า ปัญหา
หลั กในช่ว งแรกๆ คือ ประชาชนฟังข่าวแล้ ว ไม่เ ข้าใจ โควิดน่ากลั ว ไหม ต้องปฏิบั ติ
ตัวอย่างไร เนื้อหาของธรรมนูญหรือข้อตกลงแบ่งเป็นหมวดการปฏิบัติตนของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน การจัดการพื้ นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน คณะกรรมการ
หลายฝ่ายที่ได้มาประชุมร่วมกันใช้ร่างตั้งต้นนี้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็น
ข้อตกลงของชุมชนเอง ซึ่งมาตรการในการปฏิบัติตัวและการดูแลครอบครัวสอดคล้อง
กับประกาศของ หากไม่ทาตามธรรมนูญที่ตกลงร่วมกัน ผู้นาชุมชนจะว่ากล่าวตักเตือน
ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็รายงานกรรมการชุดใหญ่ แต่ภาพรวม
ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดี นอกจากนี้ วิกฤติโควิดยังช่วยให้เกิด
ธุรกิจออนไลน์ เช่น กลุ่มฮักอุทุมพรเริ่มทาอาหารขายทางออนไลน์ การค้าขายทางไลน์
คึกคักขึ้น ทาให้เรารู้ด้วยว่าชุมชนเรามีแหล่งอาหารดีๆ ที่เราไม่เคยรู้เลย” (สานักงาน
คณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ, 2020)
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3.3 มำตรกำรเชิงนโยบำยและกฎหมำยในระดับหน่วยงำนของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจใน
การป้ อ งกั น อาชญากรรมและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยโดยตรงตามกฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องงานในหน้าที่ตารวจน การทาหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานตารวจจึงเป็นได้เพียงผู้สนับสนุนช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายหลักเพื่อทาให้ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ใช้อานาจแทน
รัฐมนตรีจึงออกคาสั่งที่ 4/2563 ลง 25 มีนาคม 2563 ข้อ 5 เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และ
พลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ห รือได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่ในเขตท้องที่ ตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
เพื่อให้มีอานาจหน้าที่ดาเนิน การตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจและ
หน้าที่ตามกฎหมายที่โอนมาเป็นหน้าที่และอานาจของนายกรัฐมนตรีเว้ นแต่นายกรัฐมนตรีจะสั่งเป็น
อย่างอื่นโดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกาหนด การกาหนดอานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะไว้
เช่นนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหารและพลเรือ นที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยชอบ
ธรรม ตามกฎหมายที่ในภาวะปกติไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในข้อ 6 ของคาสั่งดังกล่าวได้
กาหนดให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่การใช้อานาจสอบสวนต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เป็นข้าราชการตารวจซึ่งมียศร้อยตารวจตรีขึ้นไป ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และ
เรืออากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
แม้ว่า โครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ อานวยการศู น ย์ ฯ จะไม่มีศูน ย์ ป ฏิบัติการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของส านักงานตารวจ
แห่งชาติโดยตรง โดยให้การปฏิบัติงานของตารวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ช่วงแรกเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ที่ถูกกาหนดขึ้น โดยมีภารกิจในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่สาคัญ รวมทั้งการประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นดาเนินการป้องกันตนเองเป็นลาดับแรก และเข้าระงับเหตุการณ์ก่อความไม่
สงบหรือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะการควบคุมมิให้มีการฝ่าฝืนข้อกาหนดที่ห้ามมิให้
บุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบต่อการใช้อานาจหน้าที่ ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่มี
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ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าได้มีคาสั่งมอบหมายให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา
กาหนดแนวทางอนุญาตของพนั กงานเจ้าหน้าที่และเหตุจาเป็นอื่นตามข้อกาหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) และ
ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ข้อ 4(2) แต่งตั้งให้ข้าราชการตารวจสัญญาบัตรผู้มียศร้อย
ตารวจตรีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ เฉพาะในเขตท้อ งที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
การดาเนินมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายของสานักงานตารวจแห่งชาติในการ
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยจนมี
การแพร่ ร ะบาดอย่ า งเต็ ม รู ป แบบจนรัฐ บาลได้ ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และจั ด ตั้ ง ศู น ย์บ ริห าร
สถานการณ์โควิด -19 เป็นไปตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรค
โควิด-19 (COVID-19) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และคาสั่ งของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือ
ผู้ ได้รั บ มอบอ านาจ สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 4 ด้านหลั ก (สยามรัฐ ออนไลน์ , เมษายน 30, 2563)
กล่าวคือ
3.3.1 มาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสายตรวจร่วม
ศบค. มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ อ อกตรวจตราความสงบเรี ย บร้ อ ยร่ ว มกั บ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นใน
รูปแบบของชุดปฏิบัติการร่วมในลักษณะชุดเคลื่อนที่เร็วหรือชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามคาสั่ง
และประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการใน 4 แนวทาง คือ
3.3.1.1 การสุ่มตรวจสอบการกักกัน สถานที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักตัว (home
quarantine) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 มีหน้าที่ช่วยเหลือการทางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสอบผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้าน
3.3.1.2 การเข้าตรวจสถานที่ ร้านค้า สถานประกอบการ ที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมายในบางมาตรการหรือร้านสถานประกอบการที่มีการผ่อนปรนตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(7), (8) ที่ต้องทาให้ถูกสุขลักษณะ โดยตารวจสามารถใช้อานาจเข้าไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่สาธารณสุขร้องขอ ว่าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และตามคาสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อ หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่
3.3.1.3 การเข้าไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุมรวมตัวกันที่อาจก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคทั้งในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่กาหนด
(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 มุ่งเน้นการจากัดการเคลื่อนที่ของประชาชน และการใช้ดุลยพินิจที่เป็นธรรมในการตรวจ
คัดกรอง
3.3.2 มาตรการด้านการผ่านเข้าออกราชอาณาจักร
ศบค. มอบหมายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตามแนวพรมแดนของไทยและการผ่าน
เข้าออกประเทศไทย ได้แก่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และ
ตารวจภูธ รจังหวัดทุกจั งหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ
ตรวจสอบผู้ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อลดจานวนผู้เดินทางที่ไม่ผ่านการ
คัดกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าว รวมถึงการให้การสนับสนุนมาตรการกักตัวในระดับรัฐ
(state quarantine) และการกักตัวในระดับท้องถิ่น(local quarantine) ของรัฐบาลในทุกจังหวัด
3.3.3 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ศบค. มอบหมายให้หน่วยตารวจทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง การ
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกาหนด การทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย บ่อนการพนันและยา
เสพติด รวมไปถึงอาชญากรรมที่เป็นการซ้าเติมประชาชนที่กาลังเดือดร้อนในปัจจุบัน เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการจาหน่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์เกินราคา การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม หรือ
Fake News การฝ่ า ฝื น ประกาศข้ อ ก าหนดของคณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ฯ หรื อ การฝ่ า ฝื น
ข้อกาหนดห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาที่กาหนด (curfew) เป็นต้น
3.3.4 มาตรการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้กาชับให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการในทุกสายงาน (สายตรวจ
ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร) ออกตรวจตราในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ สร้างการรับรู้เรื่องสุขอนามัยตามที่
รัฐบาลได้วางแนวทางไว้โดยใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติต ามแนวทางป้องกัน
โรคโควิด-19 และไม่ฝ่าฝืนประกาศคาสั่งของทางราชการ ให้ตารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เว้นระยะห่างทางสังคมให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง แนะนาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและสวม
ใส่หน้ากากอนามัย และแนะนาให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบว่า ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวหากไม่
จาเป็นต้องไม่ออกเคหสถาน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยต้องทาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีทัศนคติ
ในเชิงบวกเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการให้การสนับสนุนภารกิจการป้องกันโรคว่าเป็นการ
กระทาเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติซึ่งเป็ นหน้าที่ของทุกคน หากมีการปฏิบัติที่มีความ
เข้าใจไม่ตรงกันให้ผู้บังคับบัญชาประสานหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง เช่น
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ให้ ผู้ บั ง คั บ การต ารวจจั ง หวั ด ประสานผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด หรื อ ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจประสาน
นายอาเภอ เป็นต้น เพื่อพูดคุยและทาความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน12

3.4 แนวทำงกำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด -19 ในระดับพื้นที่และชุมชนของจังหวัด
แม้ว่ารัฐบาลจะได้กาหนดมาตรการทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายออกมาได้ทันท่วงทีแต่หาก
ไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรมก็ทาให้การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดนั้นไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ มาตรการบางอย่างอาจคิดได้ในเชิงทฤษฎีแต่อาจมีปัญหาเวลานาไปปฏิบัติ
ในพื้นที่จริงอันเนื่องมาจากสภาพความแตกต่างเชิงพื้นที่ ความซ้าซ้อนในเชิงภารกิจระหว่างหน่วยงาน
และอานาจในการตัดสินใจสุดท้าย อภิชาต โตดิลกเวชช์ (2563) สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่อดีตเคยเป็น
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้เคยสัมผัสกับการทางานในระดับท้องถิ่นมาโดยตลอดได้ให้คาแนะนาใน
การน าแก้ไขสถานการณ์โ ควิด -19 ในระดับพื้นที่และชุมชนของจังหวัดไว้อย่างน่าสนใจว่า การนา
นโยบายและมาตรการของรัฐไปปฏิบัติในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19คือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับมาตรการ 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับ
พื้นที่ 2) การรณรงค์ป้องกันเชิงรุก สร้างความเข้าใจและการได้รับความร่วมมือจากประชาชน 3) การ
ค้นหาผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรคและนาเข้ามาในระบบสาธารณสุขให้เร็วที่สุด 4) มาตรการ
รั ก ษาระยะห่ า งทางสั ง คม 5) การฟื้ น ฟู ร ะบบเศรษฐกิ จ ฐานรากในชุ ม ชน และ 6) การเตรี ย มรั บ
สถานการณ์ล่วงหน้า
3.4.1 การบริหารสถานการณ์โควิดในระดับพื้นที่
3.4.1.1 เน้นการดาเนินมาตรการตามข้อกาหนดตาม ม.9 พระราชกาหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างเข้มงวดโดย 1) การห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อโรค
ติดเชื้อ 2) การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค 3) การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ 4) การ
ห้ามกักตุนสินค้า เวชภัณฑ์ อาหาร น้าดื่มและสิ่งจาเป็น 5) ห้ามชุมนุม การทากิจกรรมในสถานที่แออัด
6) มาตรการพึงปฏิบัติสาหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อ โรคติดเชื้อให้อยู่ภายในเคหะสถาน หรือบริเวณ
ที่พานักตน 7) ดูแลความสงบเรียบร้อย จัดเวรยาม ตั้งจุดตรวจตามถนน สถานที่สาคัญ 8) มาตรการ
ป้องกันโรคตามที่สาธารณสุขกาหนดให้ใช้เป็นการทั่วไป
3.4.1.2 ในสถานการณ์ปกติ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้อานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดการในพื้นที่อย่างเบ็ ดเสร็ จ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ ใช้คาปรึกษาจากคณะกรรมการ
12 สรุปข้อสั่งการการประชุมติดตามการปฏิบัติตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ครั้งที่ 1,4,

7,8, 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั ิการสานักงานตารวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
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สาธารณสุขของจังหวัด ดังนั้น ในแง่บริหารจัดการใช้อานาจของสาธารณสุ ขเป็นหลั ก ผู้ว่าราชการ
จั งหวัดมีอานาจกากับ ดูแลอยู่ แล้ ว แต่ ส าเหตุที่ต้องบังคับ ใช้พระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพราะโรคระบาดไม่ได้มีประเด็นด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การปิดพื้นที่ ปิดด่านตามมาอีกมากมาย
ความรวดเร็ว ความเข้มงวดและประสิทธิภาพการทางานเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น ดังนั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงต้องกากับดูแลให้ได้และมีประสิทธิภาพแท้จริง การรวมกันระหว่างเทคนิคด้านสาธารณสุขกับ
การบริ ห ารของพื้ น ที่ ว่ า เป็ น อย่ า งไร ประเมิ น การเคลื่ อ นไหวของชุ ม ชน ผู้ น านั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น
กลุ่มอิทธิพล ใครมีผลประโยชน์ มากน้อยกว่าใคร แล้วจังหวัดจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลื อ
เยียวยาผลกระทบ
3.4.1.3 วัฒ นธรรมการทางาน การบริห ารจัดการในภาวะปกติของจังหวัด ไม่ค่อยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากนั ก เป็ น การท างานต่ างคนต่ า งท า ยึ ด แนวทางของกระทรวงที่สั งกั ด ดั ง นั้ น ใน
สถานการณ์วิกฤตโควิด การบริหารงานจะให้ดีขึ้นมาทันทีตามภาวะวิกฤตคงเป็นไปไม่ได้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงต้องแยกการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ ทางานร่วมกันให้ได้ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน จัดระบบสั่งการแบบมืออาชีพตามสายการบังคับบัญชา ไม่สั่งงานข้ามสายงาน ผู้นามีหน้าที่ใน
การกากับติดตามผลการปฏิบัติที่ตนเองสั่งไป คนที่อยู่ในอานาจไม่ควรแทรกแซงการทางานของคนที่มี
หน้าที่ หากมีความเห็นที่แตกต่างก็สามารถมาคุยกันเพื่อให้ได้ข้อยุติบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
3.4.1.4 ควรกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวชี้ วัดให้ชัดเจนในผลของการบริหารจัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน 3 เดือน ของจังหวัด เพื่อกากับงานและ
รู้สถานการณ์จริง โดยแบ่งประเภทออกเป็น 1) ประเภทดีเยี่ยม ไม่พบว่ามีการแพร่เชื้อเพิ่มเติม หรือไม่มี
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเลย 2) ประเภทดีปานกลาง มีผู้ติดเชื้อไม่มากสามารถควบคุมได้ เช่น มีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มเป็น 2 เท่า ในรอบระยะเวลาทุก 10 วัน 3) ประเภทต่ากว่าเกณฑ์ต้องปรับปรุง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น
สองเท่า ในรอบระยะเวลาทุก 5 วัน
3.4.2 รณรงค์ป้องกันเชิงรุก สร้างความเข้าใจ และการได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เน้นการให้ความรู้ในการป้องกันโควิดตามหลักสาธารณสุขโดย 1) สวมหน้ากากอนามัยที่
ป้องกันไวรัสโควิดได้ให้มากที่สุด เมื่อมีการเดินทางหรือออกนอกบ้าน 2) ล้างมือจนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรม 3) กินร้อน ช้อนกลางสาหรับตนเอง 4) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เช่น การออกกาลังกาย
นอนให้เพียงพอ กินวิตามินเสริม ถ้าร่างกายแข็งแรงคนป่วยที่รักษาก็น้อยลง และ 5) ระมัดระวังผู้ที่มี
ความต้านทานต่า เช่น ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจาตัวอยู่ หรือเด็กเล็ก เพื่อลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดและป้องกันชีวิ ตได้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นควรต้องทาคู่ขนานไปกับการค้นหา
ผู้ป่วยและการแกะรอยสอบสวนโรค จึงจะได้ผลและเสริมแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

52

3.4.3 การค้นหาผู้ป่วยและสอบสวนโรคเพื่อนาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขให้เร็วที่สุด
3.4.3.1 จังหวัดต้องตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด เมื่อได้ข้อมูลและแกะรอย ผู้ติดโรค
หรือสัมผัสเชื้อ หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ได้มากที่สุดหรือจนครบ 100 % เพื่อกักตัวตามมาตรการ
เฝ้าระวังโรค ตัวอย่างเช่น มีทีมทางาน 3 ทีม 1) ทีมสอบสวนโรค ซักประวัติอย่างละเอียด กาหนดกรอบ
เวลาเชิงพฤติกรรม รู้ถึงความสัมพันธ์ในระยะใกล้และไกล 2) ทีมทีส่ องมีหน้าที่ติดต่อไปยังกลุ่มเสี่ยงที่ได้
ข้อมูลจากทีมสอบสวนโรค เริ่มจากโทรศัพท์ไปจนถึงตัวบุคคลทุกคน ซักถามเพิ่มเติมพฤติกรรมหลังจาก
นั้นเป็นอย่างไร มีอาการโรคหรือไม่ เข้าไปใกล้ชิดที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นบ้าง ถ้าได้ข้อมูลว่าเป็นกลุ่ม
เสี่ยง ให้กักตัวในบ้าน 14 วัน และติดตามรายบุคคลจนครบกาหนด 3) ทีมที่สามทาหน้าที่ตรวจสอบ
กรณีพบผู้ติดเชื้อและไม่สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมจากการซักประวัติได้ จาเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมอาจ
ใช้เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีความชานาญ สอบสวนแกะรอยย้อนหลังอย่างละเอียด เพื่อค้ นหากลุ่มเสี่ยงที่
สัมผัสกับผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด
3.4.3.2 จังหวัดจัดหาทุ่มเทบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครตรวจเชื้อ ในเชิงรุก
และกว้างขวางให้มากขึ้นกว่าปกติอย่างน้อย 2-3 เท่า เพราะการตรวจหาผู้ป่วยได้เร็วจะช่วยหยุดการ
ระบาดโรคในชุมชนและยังช่วยให้การรักษาได้ผลดี ขึ้นโดยอาจกาหนดการตรวจเป็นโซนพื้นที่ให้ได้ผู้ติด
เชื้อที่แท้จ ริ ง จะได้กักตัว หรื อถ้าพบ ผู้ ส งสั ยติดเชื้อจะได้ให้ ห ยุดอยู่ในบ้าน 14 วัน เพื่อไม่ให้ มีก าร
กระจายของโรคไวรัส
3.4.3.3 จังหวัดต้องพยายามจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิดให้มากพอจะไปสุ่มตรวจประชาชน
ที่ไม่มีอาการและเน้นกลุ่มเสี่ยงได้อย่างกว้างขวาง เพราะตามมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกัน
(ทางกายภาพ) แม้จะประสบความสาเร็จลดจานวนผู้ติดเชื้อลงได้ แต่การกลับไปใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ
กลับสู่ภาวะปกติจะทาได้ต่อเมื่อมีการตรวจค้นหาผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง เพื่อนาไปสู่การแยกตัวของผู้ติ ด
เชื้ออย่างเคร่งครัด หากไม่ดาเนินการการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 และ 3 จะตามมา
3.4.3.4 ใช้ ม าตรการค้ นหาผู้ ป่ว ยและการแกะรอยสอบสวนโรคอย่ า งเข้ ม ข้ นจริงจัง
ล่ ว งหน้ า ดี ก ว่ า มาตรการเริ่ ม จากเบาไปหาหนั ก หากโรคแพร่ ก ระจายในพื้ น ที่ แ ล้ ว การควบคุ ม จะ
ยากลาบากขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว
3.4.4 มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เนื่องจากโรคโควิด-19 แพร่กระจายผ่านละอองฝอย โดยเฉพาะเวลาไอหรือจาม การ
รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงเป็นเรื่องที่จาเป็นที่จังหวัดต้องขับเคลื่อนจริงจังเพื่อช่วยลด
เชื้อติดต่อระหว่างกัน อีกทั้ งประหยัดใช้เงินน้อยที่จะชะลอการแพร่ระบาดกระจายเชื้อไวรัส อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มาตรการนี้ถูกนาไปใช้ในหลายประเทศและได้ผล เพื่อให้การระบาดเป็นไปอย่างช้าๆ และ
ระบบสาธารณสุขสามารถรับมือโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความกังวลของโควิด คือ ผู้ป่วยหรือผู้ติด
เชื้อในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการป่วยให้เห็นชัดเจน หลายคนยังมีสุขภาพดีอยู่ทาให้ใช้ชีวิตเป็นปกติ พบ
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เจอคนหมู่มากแบบไม่ระวังตัว กว่าจะรู้ตัวจึงแพร่เชื้อไปทั่วทุกสถานที่ที่ไป การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
จึงเป็นสิ่งจาเป็น ด้วยเหตุนี้ การดาเนินมาตรการของรัฐบาลอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เป็นมาตรการที่
ถูกต้อง อยู่บ้านให้มากขึ้น ทางานอยู่กับบ้าน การจากัดคนมาเยี่ยมบ้าน ในกรณีจาเป็นต้องออกจากบ้าน
การรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1–2 เมตร ในที่มีคนเยอะหรืออยู่ห่างจากคนอื่นในที่สาธารณะเป็นเรื่อง
จาเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ ีอยู่ในจังหวัด เช่น งานสวดอภิธรรมศพ
การ
รับประทานอาหาร การใช้รถร่วมกัน การเข้าคิวรับบริการทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดที่นั่งประชุมการ
รับบริการในร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า การออกกาลังกาย เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือของประชาชนและจิตสานึกของทุกคนในจังหวัด การรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่พาตัวเองไป
เสี่ยงหรือรับเชื้อ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของพื้นที่สามารถดูแลและ
รักษาผู้ป่วยให้หายได้ทัน และลดความตึงเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
มาตรการนี้จังหวัดอาจนามาปรับใช้ขยายผลขึ้นหรือลงได้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีลั กษณะเฉพาะของชุมชน ลักษณะประชากรส่ วนใหญ่และโอกาสในการเข้าถึงบริการการดารง
ชีวิตประจาวัน รวมถึงใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุด และดูแลรักษาง่าย เช่น 1) สาหรับ
สถานการณ์ที่ยังไม่ถึงขั้นระบาดใหญ่ ประชาชนอาจไปซื้ออาหารนอกบ้ านได้แต่ควรเลือกสถานที่คน
ไม่แน่น และรักษาระยะห่างจากคนอื่นราว 1–2 เมตร 2) การขนส่งสาธารณะควรเลือกในจุดที่ห่างจาก
ผู้ โ ดยสารคนอื่น ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้และในทางกลั บกันหน่ว ยงานของรัฐ ในจังหวัดก็ควรเพิ่ม
จานวนรถ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นต่อผู้โดยสารลง หรือจากัดจานวนผู้โดยสารที่จะขึ้นได้ในแต่ละคัน
3) การออกก าลั ง กาย ควรท าในพื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง เลื อ กไปในเวลาที่ ค นน้ อ ย เช่ น เช้ า ตรู่ ห รื อ ตอนดึก
เลือกสถานที่มีความสะอาดและมีการฆ่าเชื้อบนพื้นอย่างจริงจังในเครื่องมือที่ใช้ออกกาลังกาย 4) ออก
กฎห้ามพบกันในที่สาธารณะเกิน กว่า 2 คน หรือการมีกิจกรรมที่คนมาชุมนุมหรือรวมกันเกิน 50 คน
ทาไม่ได้ 5) แนะนาให้อยู่ในบ้านห้ามออกนอกบ้าน ไม่เดินเป็นกลุ่มก้อน ไม่สังสรรค์ยามกลางคืนเวลา
เคอร์ฟิวสรุปมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกัน หากคนไหนเข้าใจ ยึดหลักการนี้อยู่ แต่ในบ้าน ออก
บ้านเท่าที่จาเป็น หากคนร่วมกันทาให้ได้ 90 % ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ การปิดเมือง ปิด
จังหวัด ก็ไม่ใช่เรื่องจาเป็น
3.4.5 ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องจาเป็นต้องควบคุมให้ได้ แล้วค่อยมาแก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจทีหลังแต่ก็ต้องไม่มองข้ามทางเลือก ปัญหาทั้งสองเรื่องไม่สามารถแยกออกจากกัน ได้
หากปัญหาด้านสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขได้สาเร็จเป็นผลชัดเจน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่
ภาวะปกติ หรือตรงข้ามหากเศรษฐกิจไม่ถูกจัดหาให้ดีพอ ปัญหาสาธารณสุขก็จัดการไม่ได้ เพราะความ
อยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อมาตรการความร่วมมือต่าง ๆ ที่รัฐกาหนด ปัญหาเศรษฐกิจ
และปัญหาสาธารณสุข จึงต้องทาคู่ขนานกันไปซึ่งเป็นหน้าที่ของจังหวัดต้องเตรียมการด้านเศรษฐกิจ
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ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิดยุติลง ประชาชนต้องทามาหากินต้องมีรายได้ มาเลี้ยงตนเอง
และครอบครั ว โครงการต่าง ๆ ที่ถูกกาหนดโดยจังหวัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจะต้องมี
งบประมาณรองรับจึงจะขับเคลื่อนไปได้ทันที
สถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลต่อด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียวแต่กระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่การทามาหากินและรายได้ของประชาชนด้วย จังหวัดจึงต้องมีมาตรการช่วยอุดหนุนสินค้า
บริการของชุมชนด้วยกันเองก่อนที่จะไปอุดหนุนกลุ่มทุนใหญ่ หรือสินค้าโรงงานที่สายป่านยาวไม่ได้รับ
ผลกระทบมากเท่ากับประชาชนที่หาเช้ากินค่า ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มหยุดชะงัก ประชาชน
ถูกจากัดให้อยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มีการหยุดงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับไปอยู่ ภูมิลาเนา
จังหวัดจึงจาเป็นต้องเตรียมมาตรการเพื่อการช่วยเหลือ ได้แก่
3.4.5.1 การช่วยเหลือประชาชนที่กลับไปอยู่บ้านในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดให้
สามารถมีอาชีพทางานในชุมชน หมู่บ้าน ภายในจังหวัดที่ตนอาศัย
3.4.5.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นในรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดาริในรัชกาลที่ 9 ให้มีการผลิต การจ้างงาน สร้างตลาดทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
3.4.5.3 การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นและบูรณาการองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อนโดยใช้มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัด รวมถึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึก ษา คณาจารย์ และชุมชนในลั กษณะของ Area Base เพื่อต่อยอดสร้า งสรรค์
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน ซึ่งต้องดาเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด
3.4.5.4 กลุ่ ม SME และกลุ่ มวิส าหกิจ ชุมชนหรื อสหกรณ์ต่ า งๆ ต้องกระตุ้น ให้ มี ก าร
ยกระดับการทางานหรือให้ช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ทันทีอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงวิกฤตต้องมี
ข้อมูลแต่ละกลุ่มปัญหา เช่น กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มไม่มีเงินชาระหนี้ กลุ่มมีสินค้าค้างสต๊อกไม่
มีที่ขาย กลุ่มยอดขายลดลงมาก หรือกลุ่มที่ไม่มีวัตถุดิบ และมีปัญหาต้นทุนการผลิต ซึ่งต้องได้รับการ
ช่วยเหลือตามปัญหาที่ถูกจาแนกไว้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
3.4.5.5 การปรับโครงสร้างทางสังคมอันเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการกระจาย
อานาจ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ เครือข่ายโอทอป หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีเครือข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
3.4.6 การเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้า
ในอนาคตหากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดผ่านพ้นไป กลไกและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสั งคมตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชนจะไม่เหมือนเดิมหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “ชีวิตวิถีใหม่
(new normal)” รัฐบาลจึงควรสนับสนุนการวิจัยในเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมถึง
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การหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับการดารงชีวิตของประชาชนอันจะนาไปสู่ การสร้ าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กับจังหวัดและประเทศ ดังนี้
3.4.6.1 มาตรการระยะสั้ น คือ รัฐ ต้องจัดให้ มีการเยียวยาช่ว ยเหลื อผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการศึกษาว่าจะมีมาตรการชดเชยเยียวยาแบบไหนจะเหมาะสมที่สุด แยก
ออกเป็นกลุ่มไหนบ้าง ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วรีบศึกษาได้ทันที และศึกษาวิจัยในมาตรการเยียวยาที่
สอดคล้องกับทางเลือกที่จะต้องเลือกในอนาคตอันใกล้ เช่น อีก 1 เดือนข้างหน้าเห็นสถานการณ์ชัดเจน
รัฐบาลอาจจะเลือกมาตรการบางอย่างที่เป็นยาแรงออกมาใช้ เช่ น ปิดประเทศจะมีมาตรการเยียวยา
อะไรที่ร อไว้ ทั้งหมดคือความสามารถของนักวิจัยที่จะมองจากสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดการณ์จาก
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าอันใกล้แล้วศึกษาวิจัยหามาตรการรองรับไว้
3.4.6.2 มาตรการระยะกลาง ต้องวิเคราะห์ว่า หลังจากที่มีวัคซีนออกมาใช้แล้ว จะทา
อย่างไร การก่อให้เกิดมาตรฐานสังคมใหม่จะทาอย่างไร ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม การจ้างงาน
ค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทาอย่างไร เงื่อนไขแบบไหนที่จะทาให้การตัดสินใจแต่ละมาตรการแตกต่างกัน
และมีผลอย่างไรเป็นต้น
3.4.6.3 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในจังหวัดต้องมี บทบาท จัดหาทีมวิจัยทาหน้าที่
ศึกษาวิจั ย ในมาตรการระยะสั้ นและระยะยาวเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด โดยผู้ วิจัย ควรต้องเป็นทั้ง
นักวิชาการและนักปฏิบัติ ต้องไปนั่งทางานกับหน่วยงานรัฐเพื่อศึกษาว่าเจ้าหน้าที่ทางานกัน อย่างไร มี
ปัญหาอุปสรรคการทางานอะไร มีกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรทาให้ตัดสินใจแบบนั้น งานวิจัย จึงควรถอด
บทเรียนที่ถูกต้องชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
อย่างแท้จริง

3.5 โครงกำรและกิจกรรมทำงสังคมในประเทศไทย
3.5.1 โครงการตู้ปันสุข
ในห้วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติ
ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ประชาชนตกงาน ธุ ร กิ จ ต้ อ งปิ ด ตั ว ลงจ านวนมากอั น เนื่ อ งจาก
ผลกระทบของการดาเนินมาตรการปิดประเทศ(lockdown) มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา
ห้าม(curfew) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ทาให้ประชาชนขาดรายได้
และเครื่องอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศ
ไทยได้เกิดปรากฏการณ์แบ่ งปั น ทางสั งคมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแบ่งปันอาหารจากคนมีฐ านะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าไปสู่คนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ “โครงการตู้ปันสุข” ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการ
Free Pantry/ Food Sharing/ Sharing Cupboard รวมถึงนโยบาย Food Bank ในต่างประเทศของ
ภาคเอกชนที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มอิฐน้อย” ที่ได้นามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย
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โครงการตู้ปันสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคมโดยเป็นการแบ่งปันคน
ที่มีมากกว่าให้กับคนที่มีน้อยหรือไม่มีเลย โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งตู้กับข้าวคล้ายกับในห้องครัวบริเวณ
ริมถนนหรือที่สาธารณะ ในช่วงแรกมีจานวน 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 จนกระทั่งหลังจากประมาณ 1 เดือน ได้มีจุดแจกตู้ปันสุขมากถึง 618 ตู้ ครอบคลุมทั้ง 77
จังหวัดของประเทศไทย (ฐานเศรษฐกิจ , 2020) และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้นา
แนวคิดดังกล่าวไปดาเนินโครงการในอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมกั บความรักความห่วงใยของคนไทย และให้การสนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวพร้อมกับกาชับในเรื่องการแบ่งปันอาหาร ดังนี้
“การจัดตั้งโรงทานและตู้ปันสุขหรือตู้แบ่งปันที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคี
ระหว่างคนไทยด้วยกัน โดยคนที่ศักยภาพก็นาของมาบริจาคช่วยเหลือกัน หลายอย่าง
ต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม การเผื่อแผ่แบ่งปัน
ความรัก ความสามัคคี ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างก็แก้ไขกันไปเพราะมีมาตรการทาง
สังคมอยู่แล้ว”
ซึ่งตารวจได้เข้าไปมีบทบาทในการจัดระเบียบการรับมอบของ มีการวัดไข้ มีการใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม และจากัดการให้สิ่งของเพื่อเป็นการกระจาย
ของบริจาคให้กับประชาชนจานวนไม่เกิน 4 ชิ้น ต่อ 1 คน
3.5.2 โครงการจัดทาหน้ากากอนามัย
การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐที่
มีความสาคัญในระดับพื้นฐาน หากแต่จานวนของหน้ากากอนามัยที่ผลิตและวางขายในท้องตลาดนั้นไม่
เพียงพอกับประชาชนจานวนมากที่มีความต้องการพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การจัดหาหน้ากาก
อนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการจึงมีความสาคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีนัยสาคัญ
ตลอดห้วงระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับมาตรการป้องกัน
ตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อมีการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโร ค
ทาให้ประชาชนตื่นตัวในการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคทาให้บางพื้นที่เกิดการขาดแคลน
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน โรคโควิด -19 หน่วยงานของ
รัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
กระทรวงสาธารณสุ ขและส่ ว นราชการอื่น ได้บูร ณาการความร่ว มมื อในการจั ดฝึ ก อบรมการจั ด ท า
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หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน (กานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น) และผู้ น าชุ ม ชน อาสาสมั ค รในพื้ น ที่ (อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ าน(อสม.))
กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชนที่สนใจ เพื่อช่วยให้ทุกครัวเรือนสามารถจัดทาหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
ในระหว่างที่รัฐยังไม่สามารถจัดหาให้ได้

3.6 วิเครำะห์มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจชุมชน
ตามที่ได้นาเสนอมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทั้งระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่น และระดับหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่ามาตรการทั้ง 3 ระดับ
ต่างเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในลักษณะห่วงโซ่ กล่าวคือ มาตรการในระดับบนมีผลบังคับต่อมาตรการใน
ระดับรองลงไป และผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามมาตรการและโครงการที่กาหนดขึ้น รวมถึงการ
บั งคับ ใช้กฎหมายในระดับ ล่ างมีผ ลต่อประสิ ทธิผ ลของมาตรการในระดับบนโดยทุกมาตรการจะมี
หน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในส่วนของสถานีตารวจและตารวจชุมชนจะทาหน้าที่
หลั กในการบั งคั บ ใช้ กฎหมายและหน้า ที่ร องในการช่ว ยเหลื อสนั บสนุ นอ านวยความสะดวกให้ แ ก่
ส่ ว นราชการอื่น และภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น สามารถกระตุ้นและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองและชุมชนได้หลากหลายรูปแบบ ดังแสดงให้เห็นตาม
ตารางด้านล่างนี้
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ตาราง 3.1 แสดงมาตรการเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ลำดับ มำตรกำรของรัฐ

กำรดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับชอบหลัก

1

มำตรกำรระดับ
รัฐบำล

1.1

มำตรกำรควบคุ ม -การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
-การปิดสถานที่เสี่ยง
พื้นที่เสี่ยง
-การปิดช่องทางเข้ามาในประเทศ
-การปฏิบัติในการออกนอกประเทศ
มำตรกำรจำกัดสิทธิ -การห้ามกักตุนสินค้า
เสรีภำพส่วนบุคคล -การห้ามชุมนุม
-การห้ามเสนอข่าว
บำงประกำร
-การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่
กาหนด
มำตรกำรดำเนินกำร -การรักษาเยียวยาผูเ้ จ็บป่วย
-การกักกันผู้ตอ้ งสงสัยว่าจะติดเชือ้
ต่อกลุ่มเสี่ยง
-การปฏิบัติต่อบุคคลบางประเทศ อาทิ
ผู้สูงอายุ บุคคลที่มีโรคประจาตัว เด็กเล็ก

หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง

1.4

มำตรกำรรักษำควำม -การจัดตั้งจุดตรวจและเวรยามเพื่อป้องกัน
เหตุและอาชญากรรม
สงบเรียบร้อย
-การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร

-หน่วยงานด้าน
ความมันคง

1.5

มำตรกำรทำงสังคม

1.2

1.3

บูรณาการทุก
หน่วยงาน

หน่วยงานทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข

-การทาความสะอาดสถานที่
-บูรณาการทุก
-การทาความสะอาดผิวสัมผัสของร่างกาย หน่วยงาน
-การป้องกันทางร่างกาย อาทิ การสวม
หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยน้าสบู่
การยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
-การใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัว
-การจัดประชุมทางไกล
-การให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล
-การงดเว้นให้ประชาชนต้องแสดงตนในการ
ติดต่อทางราชการ
-การทางานที่บา้ น, การหยุดเรียน

บทบำทตำรวจ
ชุมชน

-ตรวจสอบ
-ตักเตือน
-ให้ความรู้ความ
เข้าใจ
-ตรวจสอบ
-ตักเตือน
-ให้ความรู้ความ
เข้าใจ
-จับกุมดาเนินคดี
-ร่วมตรวจสอบ
-สนับสนุนสายงาน
แพทย์พยาบาล
-ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจ
-ร่วมปฏิบัติในพื้นที่
-ตักเตือน
-ให้ความรู้
-จับกุมดาเนินคดี
-ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจ
-แนะนาตักเตือน
-ร่วมกับท้องถิ่นใน
การดาเนินการ
-สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิของสายงาน
แพทย์และพยาบาล
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กำรดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

-รณรงค์ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการ
เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
-ใช้วิธีป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมหรือพิธี
การทางสังคม

-ทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

-ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจ
-ให้คาแนะนา

กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ข้าราชการ, อปท.,
สารวัตรกานัน,
แพทย์ประจา
ตาบล, กรรมการ
หมู่บ้าน, อสม,
อป.พร., ตารวจ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

-ร่วมตรวจสอบและ
ดาเนินการบังคับใช้
มาตรการ
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่ ้องถิ่น
ร้องขอ

1.6

มำตรกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือจำก
ประชำชน

2

มำตรกำรระดับ
ท้องถิ่น

2.1

มำตรกำรป้องกันกำร -คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
แพร่ระบำดของโรค -กักตัวผูท้ ี่เข้าข่ายมาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา
ติดเชื้อเข้ำสู่หมู่บ้ำน/ 14 วัน
ชุมชน

2.2

มำตรกำรเฝ้ำระวัง
โรคติดต่อภำยใน
หมู่บ้ำน/ ชุมชน

2.3

2.4

-แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน
-ดาเนินการต่อกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชือ้ ไวรัส
โควิด
-ป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ
-ปิดกั้นการเข้า-ออกหมู่บ้าน/ชุมชน
มำตรกำรเฝ้ำระวังใน -รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง อาทิ
สวมหน้ากากอนามัย
โรงเรียน
-ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาท้องถิน่ ร่วม
อบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกัน
โรค
-งดเว้นการจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือนา
นักเรียนมารวมตัวกัน
-ทาความสะอาดอาคารเรียนและพืน้ ที่ของ
สถานศึกษา
-จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้าและผู้ซื้อ
มำตรกำรลดควำม
เสี่ยงกำรแพร่ระบำด -กาหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน
-กาหนดจุดระยะห่างของผู้ค้าและผูซ้ ื้อ
ของโรคโควิด-19
-กาหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมใส่หน้ากาก
อนามัย
-จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือน้าล้างมือหรือ
เจลแอลกอฮอล์ และการทาสะอาดห้องน้า

ศธ., สธ., มท.
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

อสม., สธ., มท.,
ท้องถิ่น, ตารวจ,

ตำรวจชุมชน

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่ ้องถิ่น
ร้องขอ
-บังคับใช้กฎหมาย
ตามอานาจหน้าที่
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ

-สนับสนุนการ
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้บริเวณตลาด
และสถานที่
สาธารณะ
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2.5

มำตรกำรเคำะประตู
บ้ำนต้ำนโรคโควิด19

2.6

มำตรกำรบังคับใช้
ธรรมนูญชุมชนใน
สถำนกำรณ์โควิด

3

มำตรกำรระดับ
หน่วยงำน (สตช.)

3.1

มำตรกำรด้ำนกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยโดยสำย
ตรวจร่วม

3.2

มำตรกำรด้ำนกำร
ผ่ำนเข้ำออก
รำชอำณำจักร
มำตรกำรด้ำนกำร
บังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเข้มงวด

3.3

3.4

กำรดำเนินกำร

หน่วยงำน
บทบำทตำรวจ
รับผิดชอบหลัก
ชุมชน

-จัดโครงการ อสม.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและติดตามกลุม่ เสี่ยง
ในชุมชน
-จัดโครงการสอนทาหน้ากากผ้าและเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือ
-วางกติกาการปฏิบัติตนของชุมชนร่วมกัน
-มีผู้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตน
และตักเตือนของชุมชน

-อสม., เจ้าหน้าที่
สธ. และท้องถิ่น

-ร่วมสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์และ
ดูแลความสงบ
เรียบร้อย

-อสม. มท., สธ.
และท้องถิ่น

-ร่วมสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมใน
ชุมชนและให้ความ
ช่วยเหลือ

-การสุ่มตรวจสอบการกักกันสถานที่ที่
กาหนด
-การเข้าตรวจสถานที่ ร้านค้า สถาน
ประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายการ
บังคับใช้กฎหมาย
-การเข้าไปตรวจสอบและจับกุมการมั่วสุม
รวมตัวกันทีอ่ าจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
-การร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจเคอร์ฟิว
-เพิ่มความเข้มข้นของการตรวจสอบผู้
ลักลอบเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทาง
ธรรมชาติ
-ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
-การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม
-การฝ่าฝืนประกาศข้อกาหนดของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

-หน่วยปฏิบัติทุก -ร่วมปฏิบัติหน้าที่
หน่วยในสังกัด ตร. ตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
-สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามทีท่ ้องถิ่น
ร้องขอ
-บังคับใช้กฎหมาย
ตามอานาจหน้าที่
-หน่วยปฏิบัติใน
-สนับสนุนการ
สังกัด ตร.
ปฏิบัติในระดับพื้นที่
-ศุลกากร
-หน่วยปฏิบัติใน
-ร่วมปฏิบัติกับ
สังกัด ตร.
หน่วยปฏิบัติของ
-เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สถานีตารวจและ
ปกครอง, สธ.,
ส่วนราชการที่
ท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง
-ทุกหน่วยงานใน -ร่วมปฏิบัติกับ
สังกัด ตร.
หน่วยปฏิบัติของ
สถานีตารวจและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

-ตรวจตราในพื้นที่อย่างสม่าเสมอเพื่อสร้าง
มำตรกำรด้ำน
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก การรับรู้เรื่องสุขอนามัยโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงประชาสัมพันธ์
-แนะนาให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและใส่
หน้ากากอนามัย การห้ามออกนอก
เคหสถานในเวลาห้าม
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บทที่ 4
ตำรวจชุมชนกับกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย
ในบทที่ 4 จะนาเสนอภาพรวมของชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยและการปรับใช้
กลไกตารวจชุมชนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยเน้นศึกษาในห้วงระเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่ มีนาคม ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดสูงสุด
โดยมุ่งวิเคราะห์ว่า ตารวจชุมชนที่ประจาอยู่ในสถานีตารวจในพื้นที่เป้าหมายมีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร
ใช้เทคนิควิธีดาเนินงานอย่างไรและได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยจะนาแนวคิด
ตารวจชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน แนวคิดภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วน และแนวคิดผู้นา
ในภาวะวิกฤติมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์การทางานของตารวจชุมชนในครั้งนี้ด้วย สาหรับพื้นที่
เป้าหมายของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยชุมชนใน 5 เขตพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่สถานีตารวจนครบาล
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนในพื้นที่สถานีตารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนในพื้นที่
สถานีตารวจภูธรเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนในพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และ
สถานีตารวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาและสถานี
ตารวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยได้แบ่งการนาเสนอเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 4.1 ความสาคัญของชุมชนและตารวจชุมชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4.2 ลักษณะชุมชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษา 4.3 เทคนิค
วิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษา และ 4.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปรับใช้
แนวคิดตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

4.1 ควำมสำคัญของชุมชนและตำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ชุมชน
(community) ซึ่งเป็นสถานที่รวมกลุ่มผู้พักอาศัยในระดับล่างสุดได้กลายเป็นตัวแสดงสาคัญที่มีบทบาท
ในการป้องกัน การแพร่ ร ะบาดเพราะในขณะที่เชื้อไวรัส สามารถแพร่กระจายอยู่ทุกหนทุกแห่ ง และ
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ ว่าจะเป็นผ่านทางเดินหายใจ การสัมผัส หรือการอยู่ใกล้ชิดผู้ได้รับเชื้อ
หรือวัตถุที่ติดเชื้อในรูปแบบที่หลากหลาย บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพกลับมีจานวนไม่เพียงพอ
ในการให้บริการและต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาด ดังนั้น ชุมชน
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จึ งต้ องมีความเข้มแข็งสามารถวางแนวทางการดาเนินชีวิตและระดมสมาชิก ของชุมชนมาช่ ว ยกั น
เสริมสร้างมาตรการป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังที่
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นว่า
“ใครเสี่ยงใครเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ นอกจากครอบครัวก็เป็นชุมชนที่
จะทราบข้อมูลก่อน ชุมชนจึงต้องยึดแนวปฏิบัติที่เหมาะกับลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน
นั้นโดยไม่ต้องรอให้ใครบอก ยกตัวอย่างอาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีแรงงานกลับ
จากประเทศกลุ่มเสี่ยงกว่า 20 คน ชุมชนช่วยกันสนับสนุนการกั กกันตัวเองของคน
เหล่านั้น ท้ายที่สุดก็ก้าวผ่านไปได้ คนที่กักตัวครบกาหนดก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ ถ้า
ชุมชนช่วยกันก็จะทาอะไรได้มาก”
อย่างไรก็ดี ลักษณะของชุมชนในประเทศไทยค่อนข้างจะมีความแตกต่างกัน ชุมชนในสังคม
เมืองมีความแออัดสูง ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยรู้จักกัน จุด เด่นของชุมชนลักษณะนี้คือ สังคมออนไลน์ที่จะ
ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร แต่ ใ นทางกลั บ กั น หากเผยแพร่ ข่ า วปลอมก็ ส่ ง ผลลบได้ เ ช่น กั นจึ ง จาเป็ น ต้อง
ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลก่อนที่จะมีส่งข้อมูลเหล่านั้นออกไป ส่วนชุมชนในสังคมชนบทมีความเป็นเครือ
ญาติหรือรู้จักสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ่จึ งสามารถใช้ความได้เปรียบที่ผู้คนรู้จักคุ้นเคยกันช่วยกันดูแล
ชุมชน อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ได้ชี้ให้เห็นจุดเด่นของสภาพสังคมเมืองและสังคมชนบทในประเทศไทยไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้
“ตัวอย่างของชุมชนเมืองแนวตั้ง เช่น คอนโดมีเนียมแห่งหนึ่ง มีผู้พักอาศัย
กลับจากต่างประเทศและไม่ปิดบังยอมแจ้งกับนิติบุคคลและทาการกักตัวเอง นิติ
บุคคลก็เตรียมตัว เตรียมแอลกอฮอล์ เตรียมสิ่งต่าง ๆ เพื่อจัดการความปลอดภัย
ของสมาชิกตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ขับไล่เพราะจะทาให้เขาไป
แพร่เชื้อที่อื่น คนในคอนโดก็ช่วยอานวยความสะดวก ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ จาเป็น
ให้พอครบ 14 วัน เขาได้ออกมาก็กลับมาบริจาคเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้
นิติบุคคล นี่เป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นการช่วยกัน
ส่วนในสังคมชนบทควรใช้ความได้เปรียบที่มีความรู้จักมักคุ้นกันให้กับคนในชุมชน
เป็นหูเป็นตา ไม่ตระหนกจนเกินไป เฝ้าระวังซึ่งกันและกันแต่ไม่กล่าวร้ายกัน พวก
เราต้องให้ข้อมูลข่าวสารแบบเมตตาและเอื้ออาทรต่อกัน ขณะเดียวกันคนที่แข็งแรง
มีสุขภาพดีก็ให้เข้าร่วมทาประโยชน์ ทาให้ชุมชนฮึกเหิมมีพลัง เหมือนตอนกรณีหมู
ป่า มันจะเกิดพลังสังคมที่คิดว่าตัวเราสามารถช่วยคนอื่นได้ วิกฤตคราวนี้เช่นกัน
เมื่อเริ่มเกิดกระแสร่วมกันทาหน้ากากผ้า ทาเจลแอลกอฮอล์เองในชุมชน พลังบวก
ของชุมชนก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง” (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563)
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หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์สมาชิกในชุมชนร่วมกันป้องกันต่อต้านภัยจาก
การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ เช่น ในพื้นที่เขตวัฒนาที่มีทั้งหมด 16 ชุมชน ซึ่งในชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 แต่พบผู้ติดเชื้อในส่วนที่อยู่อาศัยในคอนโดมีเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือตามบ้านเรือนทั่วไป ทาง
สานักงานเขตฯ ได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1. การจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว 36 ประเภท 2.การประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการทุกแห่งทราบ ปฏิบัติตามประกาศคาสั่งของ กทม. ต้องเช็ดถู ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ เว้น
ระยะห่างระหว่างรอสินค้า หากมีการร้องเรียนว่าสถานที่ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตาม จะส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทันที หากฝ่าฝืนซ้าจะดาเนินการตามกฎหมาย และ 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในทุกชุมชน รวมทั้งโครงการก่อสร้างทราบถึงรายละเอียด พร้อม
เน้นย้าให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้าสบู่บ่อยๆ 4. ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง 5. ร่วมกับ
สถานีตารวจนครบาลในท้องที่ตรวจสอบหากพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดาเนินการอย่างเฉียบขาด
และ 6. ประสานศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. จัดอบรมสอนทาหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับเจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้านในชุมชนเพื่อใช้ป้องกันไวรัสไม่ให้เกิดการระบาด (ศศิธร ภักตร์ผ่องศรี, 2563, น. 8)
สุ วัน ณี เดชะชีพ ประธานชุมชนข้างสะพานคลองตัน เขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร และ
ทาหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ด้ วย ได้กล่าวถึง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสในชุมชนว่า
“ชุมชนมี 58 หลังคาเรือน มีประชากร 297 คน พอทราบว่ามีการแพร่กระจาย
เชื้อโรคจึงได้เร่งใช้เสียงตามสายกระจายข่าวแจ้งเตือนชาวบ้านให้ทราบถึงสถานการณ์
เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ การแพร่ ร ะบาดจะได้ ป้ อ งกั น อย่ า งถู ก วิ ธี โ ดยเน้ น ย้ าการสวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้าสบู่บ่อยๆ การรับประทานอาหาร
เน้นการใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัว และกินอาหารปรุงสุกใหม่ หากจาเป็นต้องออก
นอกบ้านหรือนอกชุมชนเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ให้รีบทาความสะอาดชาระล้างร่างกาย
ให้สะอาดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค นอกจากนี้ ทางชุมชนยังเน้นการตรวจคัด
กรองคนเข้า-ออกในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น หากมีคน
ในชุมชนเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้ทราบเพื่อคอยเฝ้า
สังเกตอาการ กักตัวและปฏิบัติตามขั้ นตอนที่กาหนด โดยประสานติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านการฉีดพ้นน้ายาฆ่าเชื้อ”
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นพลังในการทางานเป็นข้อต่อสาคัญที่จะช่วยเหลือแบ่งเบางาน
ของบุคลากรสุขภาพของรัฐที่มีจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณประชากรที่ต้องถูกตรวจคัดกรอง เพราะ
หัวหน้าชุมชน กรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนจะรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชนได้ดีกว่าคนนอก
65

ชุมชนจึงสามารถวางกติกาให้ครบวงจร กาหนดจุดเสี่ยงแล้วบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยใช้กลไก
ของชุมชนที่มีอยู่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายและความต้องการต่างๆ ในชุมชน โดยอาจอาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ด้วย และควรรู้ว่าต้องให้
ความสาคัญกับใครเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ คนยากไร้ เด็กและเยาวชน ซึ่งชุมชนต้องช่วยดู แล
อย่างใกล้ชิด
ในจั งหวัดล าปาง ซึ่งมีผู้ คนเดินทางเข้ามาในพื้น ที่ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่ว งปลายเดื อ น
มีนาคม 2563 ที่รัฐบาลเริ่มมีคาสั่งปิดกิจการในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวเพราะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มแรงงานบางส่วนที่ไม่มีงานทาจึงต้องเดินทางกลับภูมิลาเนา อสม.จึงต้องทา
หน้าที่ในการคัดกรองคนกว่า 40,000 ราย ที่เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดลาปาง และพบผู้ติดเชื้ อ 4 ราย
จากอาเภองาว แต่ปัจจุบันหายเป็นปกติหมดแล้ว อาพรรณ อมรไตรศรี ประธาน อสม.ชุมชนรถไฟนคร
ลาปาง ได้อธิบายถึงความรับผิดชอบของ อสม.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า
“ในแต่ละชุมชน อสม. 1 คน จะรับผิดชอบบ้านเรือน 25-30 หลังคาเรือน โดย
ต้องสอดส่องดูแลในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบว่าบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คน ใครประกอบอาชีพ
อะไร มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ และการตรวจสอบโดยการ “เคาะประตูบ้าน”
แต่ละหลัง อสม.ต้องรู้จักป้ องกันตัวเองโดยการเว้นระยะห่ าง 2 เมตร สวมหน้ากาก
อนามั ย เมื่ อ เสร็ จ ภารกิ จ จะรี บ ล้ า งมื อ ด้ ว ยน้ าสบู่ แ ละอาบน้ าเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า ทั น ที
นอกจากนั้น จะมีการติดตาม เจ้าของบ้านทางแอพพลิเคชั่นไลน์(LINE) แนะนาให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบมาตรการของจังหวัดลาปาง อสม.จะคอยสอดส่องและกาชับให้สมาชิกแจ้ง
เตือนคนในบ้านให้ดูแลกัน ส่วนคนที่ต้องกักตัว 14 วัน ต้องปฏิบัติโดยมีเจ้าหน้าที่จาก
กองสาธารณสุข เทศบาลนครลาปาง ร่วมกับ อสม.สับเปลี่ยนเข้าไปเยี่ยมบ้าน ส่วนใหญ่
ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ดูแล
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อเพื่อทราบเป็นข้อมูล ” (‘พลัง อสม.’... แม้เสี่ยงแต่สู้ ด่าน
หน้าคัดกรองเข้ม สร้างชุมชนไร้ ‘โควิด-19’, 2563)
นอกจากนี้ สมาชิกของชุมชนเองสามารถมีบทบาทช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยสาธารณะใน
ชุมชนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน การตั้ง
ด่านตรวจภายในชุมชน การดูแลการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนให้ปลอดภัย รวมถึงการไปร่วมใน
กิจ กรรมสาธารณะของชุมชน ตัว อย่างที่น่าสนใจ เช่น กองกาลั งอาสาสมัครจราจรหญิงที่เรียกว่า
“กองร้อยน้าหวาน” ที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หรือ สสส.และตารวจภูธรภาค 4 ซึ่งเดิมมีภารกิจในการช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตารวจในการดูแลความ
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สงบเรี ย บร้ อยในชุมชนโดยเฉพาะภารกิจดูแลการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชนให้ ปลอดภัย ได้ปรับ
บทบาทมามีส่ ว นร่ วมเป็น แนวหน้ าตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในชุมชน ช่ว ยเหลื อภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการตรวจตราร่วมไม่ให้มีประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้าม เป็นต้น
จากที่กล่ าวไปข้างต้น จะเห็ นว่าชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยจะปรากฏในรูปแบบของคุ้ม
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลไม่นับรวมถึงการจัดที่มีรูปแบบพิเศษ
อย่างกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ผู้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานหรืออาจ
เป็นเครือญาติพี่น้องกันโดยได้มอบหมายให้ผู้ที่พวกตนไว้วางใจให้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อเป็นตัวแทนในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายภูมิภาค สภาพสังคมในท้องถิ่นจึงเป็น
สังคมกึ่งครอบครัวที่สมาชิกสามารถมาพูดคุยหารือร่วมกั นในประเด็นสาธารณะที่ส่งกระทบต่อวิถีชีวิต
ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวโดยภาครัฐจะดาเนินกิจกรรมผ่านกลไกการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบล
ปรัชญาการทางานตารวจชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจึงช่วย
ขับเคลื่อนให้นโยบายและมาตรการของรัฐที่ออกมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกาหนดการบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
จึงทาให้เจ้าพนักงานตารวจสามารถแสดงบทบาทในหลายด้าน เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้ าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ ป ระชาชนในพื้น ที่ การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่ว มกับหน่ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รั บ ผิ ดชอบโดยตรง อาทิ กองสาธารณสุ ขของเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
การบังคับใช้กฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และกิจกรรม
ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตารวจชุมชนได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสาคัญระหว่างสถานีตารวจและชุมชน
โดยตารวจชุมชนจะมีบทบาทสูงในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตนอกเมืองมากกว่าในเมืองอันเป็น
ผลจากปัจจัยเชิงภารกิจและปัจจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ ส่วนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตารวจชุมชนอาจแสดงในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน โดยสถานีตารวจจะใช้กลไกตารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเครื่องมือใน
การเข้าไปสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้นาชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเป็นหลัก ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
พื้นที่ของชุมชน คุณลักษณะของประชากรและการดาเนินชีวิต และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชนด้วย
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4.2 ลักษณะของชุมชนในพื้นที่เป้ำหมำย
ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับจังหวัด ที่มี
ผู้ติดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา (มีนาคม– สิงหาคม 63) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
(ติดเชื้อ 1,557 คน) สมุทรปราการ (ติดเชื้อ 117 คน) เชียงใหม่ (ติดเชื้อ 41 คน) สุราษฎร์ธานี (ติดเชื้อ
18 คน) และนครราชสีมา (ติดเชื้อ 19 คน) โดยเลือกชุมชนในรูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขนาดใหญ่เนื่องจากมีจานวนประชากรมากพอสมควร ตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป มีรายได้เพียง
พอที่จะบริหารงานในชุมชนและสนับสนุนการทางานของส่วนราชการได้ และครอบคลุมเขตรับผิดชอบ
ของสถานีตารวจที่มีการปฏิบัติงานตารวจชุมชนสัมพันธ์อย่างเห็ นได้เด่นชัด โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์
ในประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ลักษณะของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจเป้าหมาย
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด การดาเนินมาตรการของเทศบาลและชุมชนใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ บทบาทและกลยุทธ์ของสถานีตารวจและตารวจ
ชุมชนที่นามาใช้ในการควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาด และความสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วนระหว่างตารวจ
ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีตำรวจภูธรบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
4.2.1.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
สถานีตารวจภูธรบางพลี (สภ.บางพลี) เป็นสถานีตารวจในสังกัด ตารวจภูธร
จังหวัดสมุทรปราการ ตารวจภูธรภาค 1 รับผิดชอบดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและมีเขตอานาจ
สอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตาบล ได้แก่ ตาบลบางพลี ตาบลบางปลา ตาบลหนองปรือ
(บางส่วน) ตาบลบางโฉลง (บางส่วน) และตาบลราชาเทวะ แบ่งสายงานในสถานีตารวจเป็น 5 สายงาน
ได้แก่ สายงานอานวยการ สายงานสืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานป้องกัน
ปราบปราม มีหัวหน้าสถานีตารวจ คือ ผู้กากับการ ทาหน้าที่บริหารปกครองเจ้า หน้าที่ตารวจในสังกัด
สภ.บางพลี จานวน 205 นาย โดยฝ่ายป้องกันปราบปรามรับผิดชอบดูแลงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
มีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
รวมถึ ง กิ จ กรรมอื่ น ของสถานี สภ.บางพลี ขั บ เคลื่ อ นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนผ่ า นกลไก
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ (กต.ตร.) สภ.บางพลี ประกอบด้วย หัวหน้า
สถานีตารวจ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ส่วนราชการท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ร่ว มเป็น
กรรมการเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การทางานของสถานีตารวจให้เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องการ และกลไกตารวจชุมชนที่เข้าไปกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านผู้นาชุมชนในระดับต่าง ๆ
คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลชุมชนในเขตพื้นที่ ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
สภาพพื้นที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้านจัดสรร
หอพัก บ้านเช่า ตลาดนัด สถานประกอบการ ร้านค้า และพื้นที่เกษตรกรรม(บ่อปลา) ประชาชนในพื้นที่
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ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร มีเส้นทางคมนาคมสายสาคัญในเขตพื้นที่ คือ ถนนเทพรัตน์
(บางนา-ตราด) ถนนเทพารักษ์ ชุมชนพื้นที่เป้าหมายครั้งนี้ คือ ชุมชนคลองขวางบน ตั้งอยู่หมู่ 3 ในเขต
ตาบลบางโฉลง ชุมชนมีลักษณะผสมผสานระหว่างเมืองและชนบท ทีพ่ ักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
และพื้นที่การเกษตรบางส่วน มีประชากรอาศัยประมาณ 400 หลังคาเรือน สมาชิกในชุมชนมีสองกลุ่ม
ใหญ่ คือ คนในพื้นที่ดั้งเดิม และคนทีเ่ ข้ามาอยู่ใหม่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวอีกส่วนหนึ่ง
4.2.1.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่
สภ.บางพลี มีความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น โดยหัวหน้าสถานีตารวจได้ริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
อาทิ โครงการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้ นที่และผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานีตารวจ
การตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการบนสถานีตารวจ เป็นต้น ทางสถานีตารวจร่วมมือกับฝ่ายปกครอง
(นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) เทศบาลตาบลบางพลี และภาคเอกชนดาเนินการตามมาตรการและ
นโยบายของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายจาก ศบค.โดยเคร่งครัด และสามารถระดมทรัพยากรใน
รูปแบบที่เป็นตัวเงินและสิ่งของจากภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตารวจ (กต.ตร.สภ.บางพลี) ทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตราย
ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 หัวหน้าสถานีตารวจได้เริ่มมีนโยบายปรับปรุง
สถานีตารวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาทิ การติดตั้งฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการและประชาชน การจัดทาแผนปฏิบัติการในการออกตรวจและเผชิญเหตุ และการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนและวิธีการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐในพื้นที่รับผิดชอบการ นอกจากนี้
ทางสถานีใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่าน
ระบบสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การนาเสนอกิจกรรมของสถานีตารวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
การจัดตั้งกลุ่มตารวจบ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านกลุ่มไลน์ (LINE) การใช้เครื่องบินไร้คนขับ
ที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (drone) ในการดูแลผู้ถูกกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าไปสัมผัสใกล้ชิ ด
ระหว่างตัวเจ้าหน้าที่และผู้ถูกกักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
ในด้านของการบัง คั บใช้ กฎหมาย สภ.บางพลี ดาเนินนโยบายตามค าสั่ ง ที่
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติโดยตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเดินข้ามจังหวัดและการเดินทางในเวลาห้าม
มีการประสานความร่ว มมือในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นในหลายภารกิจ หัวหน้าสถานี
ตารวจภูธรบางพลีได้แสดงบทบาทนาอย่างเด่นชัดในการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยใช้
ความสัมพันธ์ที่ระหว่างตารวจชุมชนและท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
ส่วนราชการภูมิภาค (นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) และส่วนราชการท้องถิ่น (เทศบาล อบจ. และ
อบต.) ภาคเอกชน และสมาชิกในชุมชนทาให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือกันในการดาเนินการตาม
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นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะผู้วิจัยได้
สารวจพื้นที่โดยรอบสถานีตารวจและเขตรับผิดชอบของ สภ.บางพลี ซึ่งรับผิดชอบเทศบาลบางพลี
พบว่า ทุกจุดของการให้บริการประชาชนได้มีการเตรียมการรับมือกับการแพร่ระบาดเป็นอย่างดีทั้งใน
ส่วนของการป้องกันตัวบุคลากรตารวจของสถานีตารวจเองและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เช่น การ
ทาฉากพลาสติกกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจและประชาชนผู้มารับบริการ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
สาหรับล้างมือไว้บริการประชาชน การมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กาชับให้ผู้เข้ามาในบริเ วณสถานีต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่ง พันตารวจเอก พีรศักดิ์ รอดบน ผู้กากับการ สภ.บางพลี ได้ ให้ ข้อ มู ล
แนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของสถานีตารวจที่น่าสนใจ ดังนี้
“ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ใหม่ๆ ผมคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาด
น่าจะเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอน จึงได้เริ่มเตรียมการโดยแจกหน้ากากอนามัยให้ แก่
ตารวจและชาวบ้านที่มาติดต่อราชการตั้งแต่ปลายเดือ นมกราคม 63 เป็นต้นมา ราคา
หน้ากากอนามัยเวลานั้นแค่ 2 บาทกว่า เราเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิดกับตารวจ
และสื่อสารกับชาวบ้านทั้งในรูปแบบแผ่บพับ ติดประกาศบนสถานี ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ
เป็นต้น สน.บางพลี ใช้เฟสบุ๊คและแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การทางานของ
ตารวจให้ชาวบ้านทราบมาโดยตลอด เราจะบอกให้เค้ารู้ว่าตารวจทาอะไร มีกิจกรรม
อะไรบ้ าง พื้น ที่บ างพลี มีความหลากหลายเป็น ทั้งชุมชนอยู่ อาศัยและย่านธุรกิจ
อุตสาหกรรมทาให้ กต.ตร. มีความเข้มแข็งสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของ
สถานีตารวจและประชาชนได้เป็นอย่างดี ในช่วงที่มีนโยบายตู้ปันสุขของ ตร. กลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการแจกสิ่งของให้ชาวบ้านเยอะมาก ซึ่ง
ตารวจจะถูกร้องขอให้ไปช่วยจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย”
4.2.1.3 บทบาทตารวจชุมชนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สภ.บางพลี ได้จัดชุดตารวจชุมชนสัมพันธ์ 1 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจ
5 นาย มีสารวัตรป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้า รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นรองหั ว หน้า
ทาหน้าที่เข้าชุมชนเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หาข่าว และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
ในการป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตารวจชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิด
กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด และสานักงานตารวจแห่งชาติ เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความร่ วมมือในการ
ป้ อ งกั น โรครู ป แบบต่ า ง ๆ บนพื้ น ฐานความคิ ด ว่ า เมื่ อ ชาวบ้ า นรั บ รู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โรคโควิ ด -19
มาตรการป้องกันโรค และข้อกาหนด ข้อห้ามที่รัฐกาหนดอย่างถูกต้องจะทาให้ชาวบ้านมีความเข้าใจที่
ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกพร้อมร่วมมือที่จ ะปฏิบัติตามข้อแนะนาทางสาธารณสุ ข รวมถึง
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การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยตารวจชุมชนจะเข้ามาช่วย
อานวยความสะดวกในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนทาให้
ประชาชน มีความอบอุ่นใจมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด คือ ระบบ
การตรวจให้คะแนนในการปฏิบัติตามคาแนะนา โดยสถานประกอบการ ร้านค้า ชุมชน ที่ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข ประกาศคาสั่งต่างๆ จะได้รับคาชมเชยและอนุญาตให้เปิดกิจการทาให้การ
ปฏิบัติของประชาชนเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสาคัญมากขึ้น
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในห้วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดฯ ในสังคมไทย
คือ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันอาหาร น้าดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ของคนไทย อาทิ โครงการตู้ปันสุข อาสาสมัคร
จัดทาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจจะแสดงบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก
ช่วยเหลือในการส่งมอบสิ่งของและอาหารให้ประชาชนที่เดือดร้อน หรือช่วยจัดระเบียบการแจกจ่าย
สิ่งของช่วยเหลือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมซึ่งนับว่าส่งผลในทางบวกทาให้ประชาชนเห็นถึงความเสี ยสละในการทาหน้าที่ผู้ให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางสังคมมากขึ้น มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ทาหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
กฎระเบี ย บของสั ง คมมาเป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชนซึ่ ง
สอดคล้องกับปรัชญาตารวจชุมชนอย่างแท้จริง
ดาบตารวจศุภชัย ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม ทาหน้าที่ตารวจ
ชุมชนสั มพัน ธ์ของ สภ.บางพลี มานานกว่า 20 ปี ได้ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของ สภ.บางพลี ว่า
“พื้นที่บางพลียังมีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็นเครือญาติ
ที่เหลือเป็นพวกเข้ามาอยู่ใหม่ ก็มีจะมีสนิทบ้างไม่สนิทบ้าง แต่เราทางานร่วมกับชุมชน
มาโดยตลอดรักกันเหมือนพี่น้อง อาศัยว่าเราอยู่ในพื้นที่มานานคุ้นเคยกับทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กานัน หัวหน้าชุมชน เวลามีงานอะไรก็จะขอแรงช่วยเหลือกัน ตอนมีโควิดระบาดผมกับ
ทีม ตชส. ลงชุมชนทางานร่ วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และทางอาเภอเกือบทุกวันตาม
นโยบายของรัฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ เราช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่ประชาชน ทีม ตชส.ของ สภ.บางพลี ช่วย
อสม.ลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง เราใช้วิธีการดินเคาะประตูบ้านเพื่อสอบถาม
ใช้ร ถสายตรวจของสถานี ตารวจจอดตามจุดส าคัญในพื้นที่ เช่น บริเวณหน้าตลาด
ทางเข้าหมู่บ้าน หน้าโรงเรียน เป็นต้น เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากโควิดตามนโยบายรัฐบาลแล้วรายงานผลให้ท่านผู้กากับการทราบทุกวัน
ในบางชุมชนที่เป็นมุสลิมจะค่อนข้างเป็นชุมชนปิด ตารวจทั่วไปเข้าไม่ถึงต้องอาศัยทีม
ตชส. ทีจ่ ะเข้าไปขอความร่วมมือได้เพราะผู้นาชุมชนให้ไว้วางใจนับถือ”
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เช่นเดียวกับที่นางวารี สุขเกษม ซึ่งทาหน้าทีผ่ ู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ชุมชนคลอง
ขวางบน มานานกว่า 10 ปี ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของตารวจชุมชน สภ.บางพลี ว่า
“ดาบซอล (ด.ต.ศุภชัย ซอลรัมย์) และหัวหน้า ตชส. เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียน
ทักทายคนในชุมชนสม่าเสมอ รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์โควิด
ทางอาเภอ ชุมชน และตารวจร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ร่วมกันอยู่
ตลอด แจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยทาให้อาชญากรรมมีน้อยมาก พอเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้ อ โควิ ด ทางต ารวจชุ ม ชนก็ เ ข้ า ช่ ว ยตรวจคั ด กรองตามบ้ า น แจ้ ง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก หากพบการกระทาผิดก็จะว่ากล่าวตักเตือนก่อนทาให้การอยู่
ร่วมกันและไว้วางใจกันในช่วงโควิดเกิดขึ้นง่าย”
เมื่อพิจ ารณาในแง่ของปัจจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็จในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ สภ.บางพลี กล่าวได้ว่า ตารวจชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) มีบ ทบาทสูง
ในการประสานความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งสถานี ต ารวจและหน่ ว ยงานเทศบาล /ท้ อ งถิ่ น
เนื่องจากตารวจได้ทาหน้าที่เป็นได้ทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายหลักเมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรการด้านความ
มั่นคงและป้องกันโรคติดเชื้อที่รัฐกาหนดขึ้น เช่น มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานฯ มาตรการระวัง
ป้องกันตนเองในสถานที่สาธารณะ เป็นต้น โดยมีการจับกุมดาเนินคดีอย่างเฉียบขาด ในขณะเดียวกัน
ตารวจชุมชนและตารวจสายตรวจได้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติของอาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการตรวจคัดกรองโรคและตรวจสอบการกักกันในพื้นที่ที่กาหนดทาให้
สถานีตารวจกลายเป็นจุดประสานงานที่สาคัญในการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีการ ฝ่าฝืนต่อมาตรการและข้อกาหนดที่รัฐบาล
กาหนดขึ้น
4.2.2 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีตำรวจภูธรเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4.2.2.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
เกาะสมุยเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีป อยู่ตอนกลางของอ่าวไทย ห่างจาก
แผ่ น ดิ น ใหญ่ ป ระมาณ 20 กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ เ ฉพาะเกาะสมุ ย ราว 227 ตารางกิ โ ลเมตร กว้ า ง 21
กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุยจึงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต
และเกาะช้าง ประชากรบนเกาะมีจานวน 70,369 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 33,946 คน ประชากร
หญิง 36,423 คน ตาบลที่มีประชากรมากที่สุด ตาบลบ่อผุด รองลงมา ตาบลอ่างทอง มีจานวนหลังคา
เรือน 54,955 หลัง มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 309.995 คน/ตารางกิโลเมตร
นอกจากนี้ ยั งมีป ระชากรแฝง อีกประมาณ 300,000 คน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่ างชาติ
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ประมาณ 3,000 คน/วัน13 พื้นที่เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลนครเกาะ
สมุย ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งอาเภอเกาะสมุย รวม 7 ตาบล 39 ชุมชน ได้แก่ ตาบลอ่างทอง ตาบลลิปะ
น้อย ตาบลตลิ่งงาม ตาบลหน้าเมือง ตาบลมะเร็ต ตาบลบ่อผุดและ ตาบลแม่น้า สถานีตารวจที่ตั้งอยู่
บนเกาะสมุย มีจานวน 2 สถานี คือ สภ.เกาะสมุย และ สภ.บ่อผุด อยู่ภายใต้การบริหารปกครองของ
ตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตารวจภูธรภาค 8 มีหัวหน้าสถานีตารวจในระดับผู้กากับการ แบ่งสาย
งานรับผิดชอบออกเป็น 5 สายงาน เช่นเดียวกันสถานีตารวจทั่วไป ได้แ ก่ สายงานอานวยการ สายงาน
สืบสวน สายงานสอบสวน สายงานจราจร และสายงานป้องกันปราบปราม โดยงานตารวจชุมชนสัมพันธ์
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีรองผู้กากับการเป็นหัวหน้างาน
4.2.2.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มี
คาสั่งเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้มอบหมายส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง
การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เป็นการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และได้สั่งการให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ตั้งจุดตรวจ
หรือได้รับมอบหมายให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
โดยสนธิกาลังกับหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัคร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฯลฯ14 ซึ่งต่อมาได้มีคาสั่งให้ปิดสถานประกอบการในบางส่วน เช่น
ห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซุปเปอร์มาร์ เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ ดที่จาเป็น ตลาด ตลาดนัด
และตลาดเปิดท้ายให้เปิดเฉพาะการจาหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสาเร็จ ร้านอาหารหรือ
เครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ประเภทให้ เ ปิ ด เฉพาะการจ าหน่ า ยอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ น ากลั บ ไปบริ โ ภคที่ อื่ น
เป็นต้น15 และคาสั่งให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ยกเว้น
โรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็ น โรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พั กเพื่ อกั กกัน ไว้สั งเกตอาการ (local
quarantine) หรื อใช้เพื่อประโยชน์ อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้ าระวัง
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-1916
13 ข้อมูลสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเกาะสมุย ณ เดือนมีนาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.kohsamuicity.go.th
14 หนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ 0023.3 /ว 2664 ลง 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
15 คาสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2057/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
16 คาสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2193/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 (ฉบับที่ 9)
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ผลจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และคาสั่งทางปกครอง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดทาให้ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเกาะสมุยได้รับ
ผลกระทบทั้งในทางด้านการดาเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่มี
รายได้หลักจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางทั้งทางเรือและทางอากาศไปพักผ่อนและ/
หรือประกอบธุรกิจบนเกาะ คนบนเกาะมีเพียงหลักหมื่นคน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไปรอบโลก
ทาให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ส่ ว นชาวต่างชาติที่อยู่ ต้องถูกคัดกรองและกักตัว หากมีการเดินทางเช่นเดียวกับคนไทยทั่ว ไปทาให้
เทศบาลนครเกาะสมุยต้องร้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ตารวจ อาเภอ ตาบล
และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านเพื่อระดมพลังในการตรวจคัดกรองการผ่านเข้ามาบนเกาะ
การตั้งจุดตรวจชุมชน การตั้งด่านเคอร์ฟิวในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลซึ่งนับว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เกาะสมุย พบว่า หัวหน้าสถานีตารวจ
สามารถปรับใช้ภาคีเครือข่ายทางสังคมหรือกลไกประชารัฐได้เป็นอย่างดี แม้ว่าสภาพความเป็นเกาะ
ที่อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งและการได้รับความช่วยเหลือจาก
ส่วนราชการ แต่ชุมชนท้องถิ่นและเทศบาลสามารถใช้ศักยภาพทางธุรกิจระดมทรัพยากรทั้งในด้าน
งบประมาณและสิ่งของมาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่
ตารวจจะบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นดาเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างแข็งขัน
มีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนเกาะทุกวัน ตารวจและอาสาสมั ครในชุมชนจะตั้งด่าน
ชุมชนและด่านตรวจเคอร์ ฟิวตามนโยบายของรัฐบาล การสร้างจิตสานึกรับผิ ดชอบในชุมชน การ
ช่ว ยเหลื อแบ่ งปั น ให้ กับ ผู้ ย ากไร้ ในชุมชน การระดมการมีส่ ว นร่ว มของชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น
ความสาเร็จส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากความเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะสมุยที่
เล็งเห็นความสาคัญของกลุ่ม อสม. ซึ่งมีจานวนกว่า 800 คน ในการทาหน้าที่คัดกรองนักท่องเที่ยวและ
คนที่ขึ้นมาบนเกาะ จึงจัดสรรงบประมาณของเทศบาลมาให้ เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่ อ งใช้
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น กลุ่มไลน์ มาใช้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนทา
ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ วรรณพล มีเดช รองประธาน
กต.ตร.สภ.เกาะสมุย ได้กล่าวถึงการดาเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ
เทศบาลนครเกาะสมุย ไว้ดังนี้
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“ช่วงเดือนมีนาคม 63 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาด เราเห็นความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกฝ่ายเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครเกาะสมุยและส่วนราชการได้ทางาน
ร่ ว มกัน เพื่อป้ องกัน และสกัด กั้นเชื้ อโควิ ดไว้ ให้ ได้ เนื่องจากเกาะสมุยเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็นฐานธุรกิจสาคัญของเรา ชาวต่างชาติเ ยอะจึงจาเป็นต้องตรวจคัด
กรองกันทุกวัน ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ล็อคดาวน์ประเทศ เราต้องออกไปตรวจคัดกรอง
คนที่ จ ะขึ้ น มาบนเกาะและออกจากเกาะแต่ เ ช้ า ทุ ก วั น โดยเฉพาะชาวต่ า งชาติ
นักท่องเที่ยวเพราะกลัวการแพร่ระบาด ในพื้นที่เกาะสมุยมีติดเชื้อไป 7 ราย เป็นคน
ฝรั่งเศส 2 คน และคนไทย 5 คน แต่พวกเขาให้ความร่วมมือกับทีมเราเป็นอย่างดี
ปัจจุบันรักษาหายหมดแล้ว”
4.2.1.3 บทบาทตารวจชุมชนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บทบาทตารวจชุมชนในพื้นที่ สภ.เกาะสมุย มุ่งเน้นการอานวยความสะดวก
และช่วยเหลือทางเทศบาลนครเกาะสมุยในการประชาสัมพันธ์เป็นหลักโดยเข้าไปช่วยสนับสนุนการทา
หน้างานของทีมเทศบาลและ อสม.ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมจึงมีความรักความผูกพันกันในชุมชนบนเกาะ ต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับ
คนในชุมชน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นอย่าง
มากที่จะทาให้พื้นที่เกาะสมุยไม่มีคนติดเชื้อให้ได้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดาเนินธุรกิจ
ค้าขายโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกาะสมุย พันตารวจโทปัญญา นิรัติมานนท์
รองผู้กากับการ (งานป้องกันปราบปราม) สภ.เกาะสมุย ได้กล่าวถึงการทางานของตารวจเกาะสมุย
ในช่วงโควิดว่า
“เกาะสมุยเป็นพื้นที่เล็ก รู้จักกันหมด ตารวจก็เป็นคนในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยเทศบาล ท้ อ งถิ่ น และอสม.กั น มานาน ทางเทศบาลได้ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทางานในการตรวจพื้น ที่ การตั้งด่านชุมชน และการ
คัดกรองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหสถาน
เวลา 22.00-0400 น. ช่ ว งแรกชาวบ้ านไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจสั ก เท่ า ไร แต่ ต ารวจและ
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.พยายามเร่งประชาสัมพันธ์กันทุกวัน มีการจับกุมในช่วงเดือนแรก
ไป 30 กว่าราย เดือนที่ สองอีกกว่า 50 ราย ในช่วงหลังๆ ก็แทบไม่มีการฝ่ าฝื น
อาชญากรรมน้อยมาก ทางสภ.เกาะสมุย ใช้สื่อออนไลน์และเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์
การทางานของเราและให้กาลังใจชาวบ้านเกือบทุกวัน”
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พงษ์เทพ ภู่มาลี ประธาน อสม.ตาบลอ่างทอง ได้กล่าวถึงการทางานของ
อสม.และตารวจชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า
“อสม.เกาะสมุย มี 897 คน พวกเราทางานกันหนักมากช่วงนั้น ต้องออกกกัน
ตั้ ง แต่ เ ช้ า กลั บ บ้ า นดึ ก ต้ อ งไปรอที่ ท่ า เรื อ เพื่ อ คั ด กรองคนขึ้ น มาบนเกาะ
เงิ น ค่ า ตอบแทนน้ อ ยมากแค่ ค่ า เดิ น ทางก็ ห มดแล้ ว แต่ ค นในชุ ม ชนน่ า รั ก มาก
ช่วยกันทุกคนให้ความร่ วมมือกันดีมาก ตารวจเกาะสมุยทางานเคียงข้างกับเรา
ตลอด เราต้องอาศัย ตารวจช่วยพาเราเข้าชุมชนเพื่อให้ มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา
อยากให้รัฐบาลเห็นความสาคัญของ อสม. เพราะเราทางานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ด
เหนื่อยเพราะต้องการให้ชุมชนมีความปลอดจากเชื้อโควิด”
4.2.3 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และสถำนีตำรวจภูธร
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
4.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่) เดิมใช้ชื่อว่า กองเมือง
ตารวจภูธร อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นสถานี
ตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตารวจภูธรภาค 5 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 ตาบล
ได้แก่ ตาบลพระสิงห์ ตาบลศรีภูมิ(บางส่วน) ตาบลช้างม่อย(บางส่วน) ตาบลช้างคลาน ตาบลหาย
ยา ตาบลป่าแดด และตาบลแม่เหียะ โดยการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่
เหียะ เป็นองค์กรท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จั งหวัดเชีย งใหม่ เป็ น พื้น ที่เป้ าหมายซึ่งมีพื้นที่รับผิ ดชอบประมาณ 24.405 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ 15,253.12 ไร่ มีจานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลรวม 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาหนัก บ้าน
อุโบสถ บ้านป่าจี้ บ้านท่าข้าม บ้านดอนปิน บ้านใหม่สามัคคี บ้านตาหนักใหม่ บ้านวรุณนิเวศน์ บ้าน
ไทยสมุทร และบ้านป่าเป้า ตาบลแม่เหียะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรรวม 10 หมู่บ้านกว่า
14,000 หลังคาเรือน รวมประมาณ 2 หมื่นคน นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาทางานในพื้นที่
อีกกว่า 1 หมื่นคน การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้สมาชิกในชุมชน
เข้าใจตรงกันและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเทศบาลในสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ 17 เทศบาลเมือง
แม่ เ หี ย ะถื อ ได้ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ น าเอานวั ต กรรมสมั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะการจัดทาฐานข้อมูลสามะโนประชากรและการให้บริการแบบออนไลน์
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดทางเทศบาลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่ได้
จัดทาไว้เพื่อสารวจจานวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่และอยู่นอกพื้นที่โดยประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
17 ดูรายละเอียดได้ที่ http://maehia.go.th/page/contents/history/
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สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ทางเทศบาลได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ใน
แต่ละชุมชนเพื่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
เฝ้าระวังบุคคลนอกพื้นที่กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วไม่ได้มีการกักตัวหรือแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ
ส่ ว นสถานีตารวจภูธ รแม่โจ้ (สภ.แม่โ จ้) มีพื้นที่รับผิ ดชอบ 3 ตาบล ของ
อาเภอสันทราย มีพื้นที่รวม 111.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตาบลหนองหาร ตาบลป่าไผ่ และ
ตาบลหนองจ๊อม มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่จานวน 58,590 คน ประกอบด้วยประชากร
พื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น กระเหรี่ยง ไทใหญ่ มอญ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มี
แหล่ งชุมชนหนาแน่ น อยู่ ร อบมหาวิทยาลั ยแม่โ จ้ มีห อพัก หมู่บ้านจัดสรร ชุมชนพักอาศัย สถาน
ประกอบการร้านค้า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และ รับจ้าง โดยมี เทศบาลใน
พื้นที่รวม 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตาบลหนองจ๊อม เทศบาลตาบลป่าไผ่ เทศบาลตาบล
หนองหาร ลักษณะเด่นของคนในชุมชนพื้นที่ สภ.แม่โจ้ จะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันและมีความเป็น
เครื อญาติกัน สู งกว่าในเขตชุมชนเมือง หั ว หน้าชุมชนใช้ระบบการติดต่อสื่ อสารที่เข้มแข็งผ่ า นหอ
กระจายข่าวเพื่อแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านในชุมชนรับรู้ร่วมกัน แต่ละหมู่บ้านได้ตั้งกลุ่มสังคมผ่านระบบ
มือถือ (กลุ่ มไลน์ ) เพื่อกระจายข้อมูล ข่าวสารจากทางราชการ ทาให้ ช าวบ้านมี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19เป็นอย่างดี รู้จักระมัดระวังตนเองและให้ความร่วมมือแจ้งข่าวสารกับทางราชการ
เมื่อมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากนอกพื้นที่เข้ามาพักอาศัยในชุมชน สาหรับมาตรการและนโยบายเพื่อการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่ของ สภ.แม่โจ้ จะมุ่งเน้นการดาเนินการใน 3 ด้าน คือ
การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดกิจกรรมทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ
4.2.3.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่เทศบาลแม่เหียะจะใช้
มาตรการเชิงรุกโดยทีมสาธารณสุขของเทศบาล และ อสม. ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้านจะทาหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคโควิด-19 กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว
ในการระวังป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวจากโรคโควิด -19 ทีมสาธารณสุขได้จั ดทาแผนการ
ดาเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดไว้หลายด้าน เช่น การตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่าย การตั้งกลุ่ม
ไลน์ประจาหมู่บ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
ทางเทศบาลจะมีการประชุมสรุปสถานการณ์ประจาวันเพื่อเตรียมการรั บมือเป็นอย่างดี นิรดา วินทกร
นุ กู ล หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานสาธารณสุ ข กองสาธารณสุ ข เทศบาลต าบลแม่ เ หี ย ะ ในฐานะผู้ นา
เจ้าหน้าที่ อสม.ออกตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่เทศบาลแม่เหียะให้ความเห็นว่า
“เราเน้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 ก่อนที่
รัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราได้เตรียมการเรื่องหน้ากากอนามัยไว้ตั้งแต่
ช่ ว งฝุ่ น ละออง pm 2.5 พอรั ฐ บาลประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เทศบาลก็ แ จ้ ง ให้
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ชาวบ้านได้ทราบถึงมาตรการของรัฐเป็นระยะ เช่น การคัดกรอง การเดินทางข้ามเขต
จังหวัด การเว้นระยะห่างทางสังคม และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกบ้านทั้งในเรื่องของ
เครื่องอุปโภคบริโภคและการให้บริการ เวลาออกไปทางาน เช่น ได้รับแจ้งว่ามีคนเพิ่ง
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ทางสาธารณสุขของเทศบาล พร้อมกับ อสม. แม่กานัน และ
พี่ๆ ตารวจจะไปกันเป็นทีม ยอมรับว่า ตารวจชุมชนของสถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ช่วยเหลือเป็นอย่างมาก เวลาออกไปทางานก็รู้สึกอุ่นใจกว่าไปกันเพียงลาพัง”
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติตัว การบังคับ
ใช้กฎหมาย และการแจ้งเบาะแสบุคคลกลุ่มเสี่ยง นับเป็นกลยุทธ์หนี่งที่ถูกนามาใช้ในการระวังป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันนาไปสู่
ความร่วมมือในระดับตาบลและหมู่บ้านในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี
นางอาพร ธนากูล กานันตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบั นผ่าน
หอกระจายข่าว ณ ที่ทาการกานันเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านดอนปิน ได้
รั บ รู้ ถึงสถานการณ์ และเกิด ความตระหนั ก ในการป้ อ งกัน ตนเอง ให้ ปลอดภัยจากโรคโควิ ด -19
เช่นเดียวกันทั้ง 10 หมู่บ้านของตาบลแม่เหียะ
ส่วนในพื้นที่ของ สภ.แม่โจ้ จะเน้น การบูรณการโดยทางสถานีตารวจจะเป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนให้ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐโดยมีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางสถานี
ตารวจได้ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุด
ตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด และออกนอกเคหสถานในเวลาห้าม (ด่านตรวจเคอร์ฟิว) โดย
ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เริ่มจากว่ากล่าว ตักเตือน แนะนาการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และบั งคับ ใช้ก ฎหมายกั บ บุ ค คลที่ มี เจตนาฝ่ าฝื นโดยไม่มี เหตุ อันสมควรและไม่ ให้ ความร่ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่ เน้นบุคคลที่มีกระทาความผิดข้อ หาอื่นร่วมด้วย จัดชุดเคลื่อนเร็ว ดาเนินการมาตรการเชิงรุก
ออกตรวจระวังป้องกัน ปราบปรามจับกุม ผู้ฝ่าฝืนข้อห้าม เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโรค เช่น
การจับกลุ่มมั่วสุมกันของวัยรุ่น เป็นต้น
4.2.3.3 บทบาทตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บทบาทของตารวจชุมชน สภ.เมืองเชียงใหม่ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อเป็นหลัก โดยใช้ทั้งสื่ อวิทยุของ
ตารวจภูธรภาค 5 สื่อสังคมออนไลน์ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถยนต์สายตรวจให้ประชาชน
สามารถมองเห็นได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกันตนเอง เช่น การสวม
ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากที่พัก การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และการให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรองเมื่อต้องเข้าไปพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ตารวจชุมชนได้ร่ วมมือ
กับทางเทศบาลในการเข้าตรวจชุมชนตามมาตรการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับมาจากนอก
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พื้นที่เสี่ยงทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างประเทศ โดยต้องกักตัวภายในบ้านหรือสถานที่ที่
กาหนดเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องลงทะเบียนกับทางกานันผู้ใหญ่บ้าน หรือทางศูนย์ป ฏิบัติการ
พิเศษคิด-19 ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเข้าสู่ระบบติดตามข้อมูลสุขภาพรายวัน เทศบาลเมืองแม่
เหียะสร้างแรงจูงใจในการรณรงค์ตามนโยบาย “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ” ของรัฐบาล โดยใช้วลีที่
สร้างพลังเชิงบวก คือ “สังคมอ่อนน้อม ล้อมรัก ด้วยแนวคิด หากท่านรักสังคม สังคมก็จะรักท่าน” จึง
ต้องร่วมกันดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อให้สังคมปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นอกจากนี้ เทศบาลเมือง
แม่เหียะ มีแนวคิดให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ COVID-19 ของเทศบาลเมืองแม่เหียะจัดโครงการผลิ ต
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลล้างมือ น้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับชาวแม่เหียะให้ครบทั้ง 10
หมู่บ้าน โดยนอกจากเจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านในชุมชนที่มีความสามารถด้านการใช้จักรเย็บผ้ า
อสม. และจิตอาสาได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยผลิตหน้ากากอนามัยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ครบ
ตามเป้ าหมายเพื่อส่ งต่อให้ กับ ชาวชุมชนไปใช้ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
พอเพียง
ร้ อ ยต ารวจเอก พุ ฒิ ส รรค์ อิ น ตา เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ สภ.เมื อ ง
เชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า
“เทศบาลแม่เหียะค่อนข้างมีความพร้อมในด้านมาตรการป้องกันโควิด มีการ
ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างครบถ้วน ส่วนทางตารวจกองเมืองมีหน่วยเคลื่อนที่
เร็วไปให้บริการชาวบ้าน จัดเวรยามจุดตรวจชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสื่อสารแจ้ง
ข่าวกันทางกลุ่มไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้บริหารข้อความ(แอดมิน)ประจากลุ่ม
มีการทาบัญชีกลุ่มเสี่ยงและคอยเฝ้ าระวังตลอด ตู้ยามตารวจมี ทุกจุด นายกเทศมนตรี
ท่านเอาใจใส่ มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนทาให้ได้
ทางเทศบาลได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ชาวบ้านได้รับการอานวยความสะดวกและ
ความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ เป็นอย่างดี”
ส่วนในพื้นที่ของ สภ.แม่โจ้ ตารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ร่วมกั บอาสาสมัครตารวจ
บ้านประจาชุมชนออกประชาสั มพันธ์ การปฏิบัติตามคาแนะนาการป้องกันโรค และมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม โดยใช้รถยนต์สายตรวจ เปิดเครื่องขยายเสียงไปตามหมู่บ้าน แหล่งชุมชนทุกวัน
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ท้ายรถยนต์สายตรวจเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนัก ถึงอันตรายของ
โรคโควิด -19 นอกจากนี้ ทางสถานีตารวจได้ร่วมกับ คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แม่โจ้ จัดกิจกรรม
ปันสุขโดยการนาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน และจัด
โครงการอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ออกพบปะเยี่ยมเยียน และนาสิ่งของมอบให้
ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโรคระบาด เป็นสื่อกลางรับมอบ
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สิ่งของ เครื่ องอุปโภคบริโภคจากภาคเอกชนให้ กับประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองตอบต่ อ
นโยบายของรัฐบาลแล้วยังทาให้ความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นอีกด้วย
4.2.4 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบสถำนีตำรวจภูธรเมืองนครรำชสีมำ และสถำนีตำรวจภูธร
ขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
4.2.4.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
สถานี ตารวจภูธ รเมืองนครราชสี มา (สภ.เมืองนครราชสี มา) ตั้งอยู่ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในสังกัดของตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตารวจภูธร
ภาค 3 รับผิดชอบพื้นที่ 193.43 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รับผิดชอบมีลักษณะผสมผสานทั้งในเขต
เมืองและชานเมืองเมือง กล่าวคือ พื้นที่เขตเมือง เป็นที่ตั้งส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ตลาด ชุมชน
แออัด หอพัก บ้านเช่า ส่วนในพื้นที่ชานเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนดั้งเดิม พื้นที่เกษตรกรรม
โดยพื้นที่ที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนหนองบัวศาลา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่
ทางปกครอง 37.50 ตารางกิโ ลเมตร มี ประชากรในฐานข้อมูล ทะเบียนท้องถิ่นเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีจานวน 126,144 คน เป็นหญิง 67,021 คน เป็นชาย 59,123 คน จานวนบ้านเรือน
33,344 หลังคาเรือน (เดือนมกราคม 2563) เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นประชากรต่อ
พื้นที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 3,684 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นหรือย้าย
ถิ่นฐานมาจากจังหวัดใกล้เคียง บางส่วนใช้ภาษาไทยอีสานซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาพูด ปัจจุบัน
จานวนประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากโครงการที่พักอาศัยได้ขยายตัวออกไปนอกเขตเทศบาล
อย่างไรก็ตาม ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองค่อนข้างมาก ประมาณ 450,000-500,000 คน ส่วนใหญ่
จะเป็นคนที่เข้ามาทางานหรื อท้องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองในเวลากลางวัน แล้วย้ายไปพักอาศัยนอก
เขตเมืองในเวลากลางคืน
ส่ ว นสถานี ตารวจภูธ รขามทะเลสอ (สภ.ขามทะเลสอ) ตั้งอยู่ในเขตอาเภอ
ขามทะเลสอ เป็นสถานีตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ตารวจภูธรภาค 3 มีกาลัง
พลรวมทั้ ง สิ้ น 89 นาย แบ่ ง ออกเป็ น 5 สายงาน ประกอบด้ ว ย งานอ านวยการ งานสื บ สวน
งานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร โดยงานตารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
งานป้องกันปราบปรามมีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่และดาเนิน กิจกรรมจิตอาสาด้านต่า ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากกาลังพลที่ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามมีจานวนไม่มากทาให้งาน
ตารวจชุมชนสัมพัน ธ์ไม่ได้มีเจ้ าหน้าที่รับ ผิ ดชอบเป็นเอกเทศโดยมอบหมายให้ รองสารวัตรป้องกัน
ปราบปรามที่ทาหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ 1 นาย ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าตารวจชุมชนสัมพันธ์ด้วย พื้นที่
ทาการศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่พัก
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อาศัย และมีบางส่วนเป็นพื้นที่ อุตสาหกรรม ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจ
บ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรรหลายโครงการ เทศบาลตาบลขามทะเลสอห่างจากจังหวัดนครราชสีมา
ประมาณ 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.18 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,243 ไร่ 50 ตารางวา หรือประมาณร้อย
ละ 2.59 ของพื้น ที่อาเภอขามทะเลสอหรือประมาณร้อยละ 0.025 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสี มา
(จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) ประกอบด้วย 4 ตาบล 37 หมู่บ้าน
จานวน 8,097 ครัวเรือน รวมประชากร 23,974 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
4.2.4.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่
ในช่วงการแพร่ระบาดฯ หน่วยงานหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของเทศบาลนครนครราชสี มา ได้แก่ ตาบล หมู่บ้าน ตารวจ อาสาสมัครสาธารณสุ ข
อาสาสมัครตารวจบ้าน (อส.ตรบ.)และภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม โดยอาจมีเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางมา
ตรวจสอบเป็นระยะคล้ายกับในพื้นที่ต่างจังหวัดของภาคอื่น ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นาชุมชนที่มีบทบาท
สาคัญที่สุดในการให้ความรู้สร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้ อ
รวมถึงการรณรงค์ในการทากิจกรรมต่างๆ ยิ่งผู้ใหญ่บ้านมีความเป็ นผู้นาสูงยิ่งทาให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก โดยทั่วไป ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้รับข่าวสารจากทางจังหวัด
และอาเภอมากระจายให้คนในหมู่บ้านทราบผ่านทางหอกระจายข่าวและสื่อที่กลุ่มในหมู่บ้านตั้งขึ้น เช่น
แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค เป็นต้ น ส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งข่าวสารและรณรงค์ให้ความรู้และการ
ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐ เช่น ในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิว เป็นต้น ทาให้เกิด
การควบคุมพฤติกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายพิสิทธิ์
เนื่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านหนองบัวศาลา ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลชุมชนในช่วงสถานการณ์
โควิดว่า
“หมู่ บ้ า นหนองบั ว ศาลามี ป ระชากร 1,865 คน เราแบ่ ง เป็ น 9 คุ้ ม
(ประมาณ 30 ครัวเรือน/คุ้ม) ชาวบ้านทาอาชีพเกษตรกรรมทาไร่มันสาปะหลัง และ
เลี้ ย งไก่ช นเป็ น หลั ก ประชากรแฝงที่เป็นแรงงานพม่า มีอ ยู่ บ้านส่ ว นใหญ่ทางานใน
โรงงาน ทางเจ้าของโรงงานแกรับผิดชอบดี และให้การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อ
อาหารแจกให้กับชาวบ้านด้วย ส่วนชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
เป็นอย่างดี ผมกล้าพูดได้ว่าหมู่บ้านเรามีกิจกรรมมากกว่าหมู่บ้านอื่ น เราทากันมา
ก่อนโควิดเสียอีก ช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ผมพยายามชี้แจงให้ลูกบ้านได้เข้าใจ
ถึงวิธีปฏิบัติตัวผ่านหอกระจายข่าวทุกวัน และมีการแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ด้วย หมู่บ้านเรา
ได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้วย ผมเข้ามาบริหารหมู่ บ้านได้ราว
แปดปี ก็ตั้งในว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นทุกปี”
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ส่ ว นในพื้น ที่ของ สภ.ขามทะเล ร้อยตารวจเอก จักรกฤษณ์ คัมภิโ ธ รองสารวัตร
ป้องกันปราบปราม สภ.ขามทะเลสอ ให้ความเห็นว่า
“การตั้งด่านและการจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ตารวจปฏิบัติ
หน้ าที่ในฐานะเจ้ าพนักงานตามกฎหมายอยู่แล้ว การที่รัฐ บาลได้จัดตั้งศูน ย์บริหาร
สถานการณ์โควิดไว้ชัดเจนเพื่อออกคาสั่งและบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนไว้ชัดเจนทาให้
ตารวจทางานได้ง่ายขึ้น แม้ว่าตารวจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ แต่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เราเป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการตรวจสอบจั บ กุ ม ผู้ ฝ่ าฝื น
กฎหมาย และให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขทาให้การควบคุมการแพร่ระบาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
4.2.4.3 บทบาทตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ของ สภ.เมืองนครราชสีมา ได้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัด
ในการเข้าไปรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดเชื้อโดยสายตรวจ
ประจาตาบลและตารวจตู้ยามประจาหมู่บ้านเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ
เจ้าหน้าที่ตารวจจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนในเขตรับผิดชอบค่อนข้างมาก โดยทาหน้าที่ทั้งในด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์สร้างฐานมวลชนในพื้นที่ม าเป็นเวลานานทาให้ชาวบ้านรู้สึก
เป็นมิตรกับและให้ความเป็นกันเอง วิวัฒน์ หงส์หนองหว้า กล่าวว่า “เรารู้สึกอุ่นใจครับเวลาที่ตารวจ
เข้ามาตรวจ อยากให้ เข้ามาตรวจบ่ อย ๆ แต่อาชญากรรมในหมู่บ้านหนองบัว ศาลามีไม่เยอะมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสพยาเสพติด ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ทุ่มเทให้กับหมู่บ้านของเรา”
ร้อยตารวจตรี พลกฤต สงวนศักดิ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ทาหน้าที่
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ประจา สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวถึงบทบาทของผู้นาชุมชนในห้วงสถานการณ์
โควิดไว้ว่า
“พื้นที่โรงพักเมืองครอบคลุม 8 ตาบล 133 หมู่บ้าน มีทั้งพื้นที่ที่เป็น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล มีความหลากหลายของประชากร ในเขตเมือง
จะมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ส่วนเขตนอกเมืองจะมีลักษณะเป็นเครือญาติหรือคนพื้นเพ
เดิมมากกว่าซึ่งทาให้การขอความร่วมมือก็ง่ายขึ้นด้วย ช่วงโควิดเราต้องปฏิบัติตามทั้ง
นโยบายจาก ตร. และจังหวัด ส่วนใหญ่เวลาจังหวัดมีคาสั่งหรือออกมาตรการใหม่ๆ
จะแจ้ งให้ ตารวจเข้าไปร่ ว มด้ว ยตลอด ผมว่าตารวจเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุก
กิจกรรม ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมออกตรวจ
คัดกรองกับทีม อสม. ตั้งด่านชุมชนและด่านคัดกรองโควิด ด่านเคอร์ฟิว ผมเห็นว่าผู้นา
ชุมชนจะมีบทบาทอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาด บางหมู่บ้านผู้นาไม่ค่อย
สนใจทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอย่างที่ควรจะเป็น”
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ส่วนในพื้นที่ตาบลขามทะเลสอซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมากกว่า
ทางหั ว หน้ าสถานีตารวจจะเน้ นใช้ การประชาสัมพันธ์และร่ว มทางานเชิงบูรณาการกับท้องถิ่นโดย
มอบหมายให้ตารวจชุมชนสัมพันธ์และตารวจสายตรวจตู้ ยามเป็นสื่อกลางในการประสานงาน แบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ตู้ยามในเขตอาเภอจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจหมุนเวียนมาปฏิบัติให้บริการ
ประชาชนเรื่องทั่วไป ส่วนตู้ยามที่ตั้งอยู่ในย่านชนบท ห่างไกลจากตัวอาเภอ มีเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนอยู่
ประจ าซึ่งจะมีความคุ้น เคยกับ ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่มากกว่า ร้อยตารวจเอก ศุภ เมธี
แบ่งกุศลจิตร รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ทาหน้าที่หัวหน้าตารวจชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงบทบาท
ของตารวจชุมชนสัมพันธ์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
“ช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราปฏิบัติตามมาตรการของ ตร.
และจังหวัดครบทุกเรื่อง เป็นการทางานร่วมกันแบบบูรณาการเพราะตารวจมี
ความสัมพันธ์ที่ดีมากกับหน่วยงานท้องถิ่นที่นี่ (อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนใน
พื้นที่เป็นส่วนใหญ่) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ตารวจเราช่วยสนับสนุนภารกิจ
ของเทศบาลและจังหวัดอย่างเต็มที่ มีการออกตรวจตราร่วมกัน ช่วยคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง และตั้งด่านชุมชนและด่านเคอร์ฟิวตลอด ในช่วงนโยบายกิจกรรมตู้ปันสุข
ฝ่ายปกครองและภาคเอกชนมักจะขอกาลังตารวจไปช่วยจัดระเบียบการจราจรให้
เกิดความเรียบร้อย พวกเขารู้สึกว่าเวลาเห็นตารวจแล้วอุ่นใจ นายอาเภอที่นี่เป็น
ผู้หญิงที่ขยันมาก อสม.ทางานกันทุกวัน”
หากเปรี ย บเที ย บสภาพทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมโดยรวมของจั ง หวัด นครราชสี มา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในแง่ของสภาพความเป็นเมือง
ระยะห่างจากเขตเมืองและวัฒนธรรมการดาเนินชีวิต กล่าวคือ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขต
เมืองจะให้ความร่วมมือและปฏิบั ติตามมาตรการของรัฐทั้งในด้านการป้องกันตนเองและการกั กตัว
ภายในบ้านสูงกว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่เมืองซึ่ งมีความเป็นเครือญาติและชุมชนน้อยกว่าซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากภารกิจของตารวจที่มีความหลากหลายมากกว่า กลไกตารวจชุมชนในพื้นที่ทาการศึกษาสามารถ
นามาปรับใช้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสามารถนามาปรับใช้กับ
ภารกิจการควบคุมโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านซึ่งเดิมเคยให้ร่วมมือกับตารวจชุมชนในการ
แจ้งเบาะแสข้อมูลคนร้ายหรือขบวนการยาเสพติดก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากโรค
ติ ด เชื้ อ หรื อ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในชุ ม ชนโดยไม่ แ สดงตนให้ กั บ เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจได้ ท ราบ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของเสียงตามสาย
และแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์มือถือมีผลอย่างมากต่อการรับรู้และการปฏิบัติตัวของผู้คนที่อาศัยอยู่
ในชุมชน ตารวจสายตรวจ ตารวจชุมชน และตารวจตู้ยามจะมีบทบาทอย่างมากในการอานวยความ
สะดวกและสนับสนุนภารกิจของส่ วนราชการท้องถิ่น และ อสม. ในการคัดกรองและคัดแยกกลุ่มเสี่ยง
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รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 บ่อย ๆ เพื่อสร้างการรับรู้เป็นลาดับแรก เมื่อระยะเวลาผ่านไป
จะเริ่มเข้าสู่มาตรการว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่เชื่อฟัง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ด้านการควบคุมและป้ องกันโรคระบาดจะขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตารวจในการบัง คั บใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตรการของรัฐที่กาหนด เป็นที่น่าสังเกตว่า มาตรการจับกุมผู้ฝ่าฝืนคาสั่ง
ของ ศบค. อย่างเฉียบขาดส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ที่กระทาผิดจะต้อง
ถูกดาเนินคดีและนาตัวไปฟ้องร้องที่ศาลยุติธรรมซึ่งมีโทษจาคุกและปรับทาให้ ประชาชนไม่กล้าละเมิด
ต่อกฎหมายในห้วงเวลาที่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
4.2.5 ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีตำรวจนครบำลมีนบุรี
4.2.5.1 ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์
สถานีตารวจนครบาลมีนบุรี (สน.มีนบุรี) เป็นสถานีตารวจในสังกัดกองบังคับ
การตารวจนครบาล 3 กองบัญชาการตารวจนครบาล จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 มีพื้นที่รับผิ ดชอบ
74.6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เขตการปกครอง (รวม 6 แขวง) ได้แก่ เขตมีนบุรี จานวน 2 แขวง
(แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ) เขตคลองสามวา จานวน 3 แขวง (แขวงบางชัน แขวงทรายกองดิน
และแขวงทรายกองใต้) และเขตหนองจอก จานวน 1 แขวง (แขวงโคกแฝก) ลักษณะพื้นที่เป็นเมือง
กึ่งชนบท มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 165,387 คน และประชากรแฝง 62,330 คน ประชากรนับ
ถือศาสนาอิสลามร้ อยละ 60 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 35 และศาสนาอื่นร้อยละ 5 พื้นที่ส่ วนใหญ่ใช้ทา
เกษตรกรรม ที่อยู่พักอาศัยและสถานที่ราชการ มีชุมชนในความรับผิดชอบมากถึง 78 ชุมชน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ตารวจของสถานีรวมทุกสายงานเพียง 194 นาย (สัญญาบัตร 47 นาย ประทวน
147 นาย) ซึ่งนับว่าน้อยมากในสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจ 1 นาย ต่อประชากร 1,173 คน
จุดเด่นของพื้นที่รับผิดชอบของ สน.มีนบุรี คือ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่
นับถือศาสนาอิสลามที่ให้ความเคารพนับถือและไว้วางใจกับผู้นาศาสนาหรือประธานชุมชนเป็นอย่าง
มาก ตารวจที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนได้ต้องได้รับความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับชาวบ้าน
และควรเข้าใจถึงวัฒ นธรรมประเพณีของคนมุส ลิ มอย่างดีจึงจะได้รับความร่ว มมื อในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมหรือทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคนมุสลิม คือ ความรักเพื่อน
พ้องที่นับถือศาสนาเดียวกันและให้ความช่วยเหลือกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ชาวบ้าน
ในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีภายใต้การนาของประธานชุมชนซึ่งเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ชาวบ้านได้ทราบถึงอันตรายของโรคโควิด-19 ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาเป็นย่านชุมชน
อิสลามที่มีความโดดเด่นในเชิงการบริหารจัดการครอบคลุมพื้นที่ 193 หลังคาเรือน มีสมาชิกในชุมชน
กว่า 700 คน นายอานวย ยูอันเลาะ ประธานชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ให้ความเห็นว่า
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“ชาวบ้านใช้เวลาปรับตัวไม่นาน รับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลมาโดยตลอดผม
เป็นตัวแทนของชุมชนไปประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองเพื่อมาแจ้งให้คนในชุมชนทราบ
ยุคนี้การสื่อสารเร็วมากทุกบ้านมีมือถือสมาร์ทโฟน รัฐบาลประกาศมาตรการออกมาใหม่
เรารับรู้หมดและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผมว่าการสื่อสารสาคัญมากส่วน
ใหญ่จะแจ้งทางเสียงตามสายและกลุ่มไลน์ ช่วงมีมาตรการห้ามรวมกลุ่ม ห้ามออกนอก
เคหสถาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยใหม่ พวกกลุ่มวัยรุ่นมีความอึดอัดอยู่บ้าง แต่พอ
ผ่านไปสักระยะก็ปรับตัวกันได้ชาวบ้านในชุมชนเกาะใหญ่พัฒนารับผิดชอบกันเองและมี
น้ าใจช่ว ยเหลื อกันดีมาก เราทากิจกรรมผลิ ตหน้ากากอนามัยใช้เองและแจกอาหาร
แบ่งปันกัน คนที่มีฐานะดีจะให้ความช่วยเหลือคนที่ยากจนกว่าช่วงที่มีกิจกรรมตู้ปันสุข
เราก็แจกทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ภาคเอกชนในพื้นที่ก็มาช่วยเหลือเป็นอย่างดี”
ชุ ม ชนเกาะใหญ่ พั ฒ นาจะมี ก ารเลื อ กกรรมการชุ ม ชน รวม 7 คน และ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นประธานชุมชน นายอานวยฯ ประธานชุมชนคนปัจจุบันมีบทบาทใน
การเป็นผู้นาศาสนาในมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ สน.มีนบุรี มานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนมุสลิมในพื้นที่มาเป็น
เวลาช้านาน ผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อทาพิธีละหมาดกันทุกวันศุกร์จึงทาให้ประธานชุมชนสามารถใช้
โอกาสดังกล่าวในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถู กต้องเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ได้อีก
ทางหนึ่ ง แม้ว่า ศาสนาอิส ลามจะมีห ลั ก การทางพิธีกรรมที่เคร่งครัดแต่ห ากมี กรณีที่ ต้อ งผ่ อ นผั น
หลักการเพื่อรักษาชีวิตร่างกายให้ปลอดภัย หลักศาสนาก็เปิดโอกาสให้กระทาได้ เช่น โดยปกติชาวบ้าน
ที่มาร่วมพิธีละหมาดต้องยืนชิดติดกันแต่ในช่ วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีมาตรการให้เว้นระยะห่างทาง
สังคมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทางมัสยิดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขอให้สมาชิกเว้น
ระยะห่ า งพอสมควรเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 เป็ น ต้ น นายอ านวยฯ ให้ ค วามเห็ น ว่ า การรั ก ษา
กฎระเบียบในสังคมเป็นเรื่องสาคัญโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันตนเองในช่วงโควิด สมาชิกในชุมชนต้อง
ช่วยกันรักษาวินัยในตนเองและครอบครัว ส่วนเจ้าหน้าที่ตารวจจะมีบทบาทในการควบคุมและรั กษา
กฎหมายให้ ศักดิ์สิ ทธิ์ หากพบคนฝ่ าฝื นต้ องตั กเตื อนและจับ กุม มิเช่น นั้นจะส่ งผลกระทบต่ อ สั ง คม
ส่วนรวมได้
ส่วนชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ ง คือ ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ซึ่งเป็นชุมชนคนไทย
เชื้อสายจีนที่ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600 คน มากกว่า 164 หลังคา
เรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทาการค้าขาย รับจ้าง และขายทองรูปพรรณ อาคารบ้านพักในชุมชนมีมี
ลักษณะคล้ายห้องแถวสมัยโบราณที่อาศัยอยู่จ ากรุ่นต่อรุ่นแต่ไม่ได้มีเครือข่ายเหนียวแน่นเหมือนชุมชน
มุสลิมที่ยึดโยงกันด้วยหลักปฏิบัติทางศาสนาที่เคร่งครัดและเน้นการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือร่วมใจกัน
เป็นอย่างดี นายชาลี ยงยืนชัย รองประธานชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ให้ความเห็นว่า
“...ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ ห้องแถวที่เห็นสร้างโดยนายเลิศ เศรษฐบุตร แล้วให้
คนมาเช่าซื้อเหมือนหมู่บ้านทาวโฮมสมัยนี้ คนในชุมชนอยู่กันมานานตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษจะเห็นได้จากมีการสร้างศาลเจ้าจีนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ชุมชนมีกรรมการ
ชุมชนเพื่อบริหารงาน 8 คน มีหน้าที่ในการประสานกับเขตมีนบุรีเพื่อของบประมาณใน
การจัดทาโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภคชารุดทรุด
โทรม เป็นต้น เราโชคดีที่มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพอสมควร ทั้งมูลนิธิคนรัก
เมืองมีน สภาองค์กรมีนบุรี สาหรับในงานตารวจ ผมเองก็เป็นอาสาสมัครตารวจบ้าน
ซึ่งมีกันอยู่ 4 คน คอยช่วยเหลือกิจการตารวจในการตรวจตราภายในชุมชนให้มีความ
ปลอดภัยและแจ้งข่าวสารข้อมูลให้ตารวจทราบ”
4.2.5.2 นโยบายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพืน้ ที่
สน.มีนบุรี ได้ดาเนินมาตรการครบถ้วนตามที่ ศบค. และสานักงานตารวจ
แห่งชาติกาหนด แบ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการสนับสนุนการปฏิบัติ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรการตั้งด่านจุดตรวจคอร์ฟิว มาตรการคัดกรองบุคคล
กลุ่มเสี่ยง มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างทางสังคม การจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและมาตรการของ ศบค. และการจัดโครงการกิจกรรมตู้ปันสุ ข โดยภายในสถานีตารวจ
หัวหน้าสถานีตารวจได้จัดพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโดยการจัดทาฉากกั้นระหว่างตัว
เจ้าหน้าทีต่ ารวจและประชาชนที่เข้ามารับบริการ ติดป้ายประกาศแจ้งเตือนการสวมใส่หน้ากากอนามัย
และล้างมือให้สะดาดเพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อโดยมีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือไว้บริการ
บริเวณทางเข้าสถานีตารวจ ส่วนในการประชาสัมพันธ์นอกสถานีตารวจได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกั น
ปราบปรามจัดชุดตารวจชุมชนออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด
-19 การปฏิบัติตามคาแนะนาการป้องกันโรค และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยใช้รถยนต์สาย
ตรวจ เปิดเครื่องขยายเสียงไปตาม แหล่งชุมชน มีการแจ้งเตือนและตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนมาตรการของ
รัฐบาลอย่างเข้มงวด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสถานีวิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว เสียงตามสาย
เพื่อกระตุ้น เตือนการปฏิบั ติตามข้อแนะนาทางสาธารณสุข และข้อบังคับตามกฎหมาย สน.มีนบุรี
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเขตมีนบุรี มูลนิธิ องค์ กรเอกชนต่างๆ ออกตรวจสถาน
ประกอบการกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นจุดแพร่ระบาด มีการตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิวและจับกุมผู้ฝ่าฝืนออกนอก
เคหสถานอย่างจริงจัง
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4.2.5.3 บทบาทตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ดาบต ารวจถวิล รอดด าเนิ น ผบ.หมู่ ง านป้ อ งกั น ปราบปราม สน.มีนบุรี
ทาหน้ าที่ร องหั ว หน้ า ตารวจชุ มชนสั ม พันธ์ ได้ให้ ความเห็ น ต่ อ การทางานของต ารวจชุ มชนในช่ ว ง
สถานการณ์โควิดในพื้นที่ สน.มีนบุรี ไว้ดังนี้
“ตชส. สน.มีนบุรี มี 4 นาย ทางานในพื้นที่มาโดยตลอด แต่การเข้าพื้นที่ไม่ง่าย
เลยเพราะถ้าคนมุสลิ มไม่ ไว้ใจ เราจะไม่ ได้รับความร่ว มมื อ ดังนั้น ผู้นาชุมชนจะมี
บทบาทสาคัญที่จะช่วยเหลือตารวจในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประสานงานต่าง ๆ
ในช่วงโควิดต้องยอมรับว่าฐานมวลชนของชุมชน 70 กว่าแห่ง ที่พวกผมทามาตลอด
20 กว่าปี เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก ลาพังเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวคงไม่เ พียงพอ ผู้นา
ชุมชนมีบทบาทอย่างมากต่อความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เราต้องสร้างความไว้ใจ
ให้เกิดขึ้นกับพวกเขาให้ได้ ในเขตพื้นที่ สน.มีนบุรี เป็นย่านของคนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
ผู้ น าศาสนาจะมี บ ทบาทมาก ถ้าเราทาให้ เ ขารู้สึ ก มั่น ใจและเป็น ที่ พึ่ง ให้ พวกเขาได้
การร้องขอความร่วมมือจะง่ายมาก เช่น ชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ประธานชุมชนขยัน
ขันแข็งมาก ตารวจแทบไม่ต้องทาอะไร หากชุมชนมีปัญหาเดี๋ยวประธานชุมชนก็จะ
ประสานร้องขอมาเอง”
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นชุมชนที่อยู่ในย่านพื้นที่เดียวกันแต่หากเป็นคนละกลุ่มที่ต่าง
วัฒนธรรมประเพณี เช่น คนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม รูปแบบและเทคนิคการแสวงหาความร่วมมือใน
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีความแตกต่างกัน และบางครั้งการควบคุม
การแพร่ ร ะบาดฯ ในพื้น ที่กรุ ง เทพมหานครแสดงให้ เห็ นถึ ง ความเชื่ อ มโยงกับ การเมื องท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ในการหาเสียงเลื อกตั้งหรือเป็นฐานคะแนนเสียงของ ส.ส. หรือขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของชุมชนในการขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาสังคมในพื้นที่ เป็น
สาคัญ
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ตารางที่ 4.1 แสดงคุณลักษณะเฉพาะของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตารวจภูธรบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะพื้นที่

เครือข่ำยกำรประสำน

-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
เทศบาล, อาเภอ, หมู่บ้าน,
-พื้นที่เป็นย่านธุรกิจและ ต ารวจ, กต.ตร., ผู้ น า
อุตสาหกรรมโรงงาน และ ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน
ชุมชนอยู่อาศัย

สถานีตารวจภูธรเกาะสมุย -ชุมชนชนบท
เทศบาล, อาเภอ, หมู่บ้าน,
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-พื้ น ที่ เ ป็ น ย่ า นธุ ร กิ จการ ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้ น า
ท่องเที่ยว
ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน

สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ ง -ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
เทศบาล, อาเภอ, หมู่บ้าน,
เชียงใหม่
-พื้ น ที่ เ ป็ น ย่ า นธุ ร กิ จการ ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้ น า
ท่องเทีย่ วเป็นส่วนใหญ่
ชุมชน, อสม., ภาคเอกชน
สถานี ต ารวจภู ธ รแม่ โ จ้ -ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
จังหวัดเชียงใหม่
สถานีตารวจภูธรเมือง
-ชุมชนเมืองกึ่งชนบท
นครราชสีมา
สถานีตารวจภูธรขามทะเล -ชุมชนชนบท
สอ จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาล, อาเภอ, หมู่บ้าน,
ต ารวจ, กต.ตร. , ผู้ น า
ชุ ม ชน, อสม., อส.ตรบ. ,
ภาคเอกชน

ส ถา นี ต า ร วจ นค รบาล -ชุมชนเมือง
มีนบุรี
-พื้ น ที่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โรงงาน
และชุมชนอยู่อาศัย
-ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม

ส า นั ก ง า น เ ข ต มี น บุ รี ,
ต ารวจ, กต.ตร., ผู้ น า
ชุมชน, ผู้นาศาสนา, อสม.,
อ ส . ต ร บ . , ภ า ค ธุ ร กิ จ
เอกชน

กลยุทธ์ตำรวจชุมชน
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ตั้งด่านตรวจชุมชน
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ตั้งด่านตรวจชุมชน
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ตั้งด่านตรวจชุมชน
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ตั้งด่านตรวจชุมชน
-การจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการ
-การอ านวย ความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
-ว่ากล่าวตักเตือน
-ตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิว
-การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
-การอ านวยความสะดวก
โครงการตู้ปันสุข

88

4.3 เทคนิควิธีกำรดำเนินงำนของตำรวจชุมชนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
จากการศึกษาเทคนิคการดาเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของตารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด กล่าวได้ว่า นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ซึ่งมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ตารวจท้องที่และตารวจชุมชนได้ กลายเป็น
เครื่องมือสาคัญของรัฐที่ถูกนามาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 บทบาทหลัก
คือ บทบาทผู้บังคับใช้กฎหมายและบทบาทผู้สนับสนุนหรืออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในห้วงเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ร ะ บาด
ซึง่ สามารถสรุปเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้ดังนี้
4.3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ (People networks)
ในการจัดการปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงลาพังไม่อาจประสบความสาเร็จ ได้ เนื่ องจาก
ข้อจากัดด้านกาลังพล ข้อมูลท้องถิ่น และทรัพยากรการบริหารทาให้บทบาทของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนมีความสาคัญในการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น ภาครัฐได้ลดข้อจากัดส่วนนี้โดยการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเข้ามาช่วยเหลืองานของรัฐในกิจการสาธารณะในหลากหลายรูปแบบ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีนโยบายมอบหมายให้ตารวจนครบาลและตารวจภูธรจังหวัดปฏิบัติตาม
แผนตารวจชุมชนสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยส่งเสริมงานชุมชนสัมพันธ์ในทุกด้านทั้งกิจกรรมที่
ตารวจเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองและกิจกรรมของชุมชนซึ่งตารวจควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนทั้งนี้เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างตารวจกับประชาชนในการต่อต้านอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาของ
สมาชิกทุกคนในสังคม (สมภพ สกุนตะวิภาต, 2533) ซึ่งต่อมาได้มีการดาเนินการแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย โครงการฝากบ้านไว้กับตารวจ
โครงการกลุ่มอาสาสมัครตารวจบ้าน (อส.ตรบ.) อาสาสมัครจราจรหญิงหรือกองร้อยน้ าหวานเพื่ อ
ช่วยเหลือภารกิจตารวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในชุมชนในเวลา
ต่อมา และหน่วยงานอื่น ได้น ารู ป แบบไปปรับใช้ในภารกิจของตนเอง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในการดู แ ลสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน
ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ทาให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นทีมทางานร่ว มระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนโดยมีตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ช่วยขับเคลื่อนในลักษณะพี่เลี้ยงผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น แอพพลิเคชั่น ไลน์
เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น จนเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เครือข่ายภาค
ประชาชนเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน
ในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 และการสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับ
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เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบกลุ่ ม เสี่ ย งและการกั ก ตั ว ในสถานที่ ที่ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น ( local
quarantine) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้ทาหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และคอยรายงานผลการปฏิบัติให้กับภาครัฐ
ได้ทราบนับว่าช่วยประหยัดทั้งบุคลากรและทรัพยากรไปโดยปริยาย
4.3.2 การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Partnerships)
ตามหลักการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน และส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญต่อการบริห ารงาน
ภาครัฐโดยกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งผู้แทนเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ในแต่ละภารกิจ เช่น
สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนากรจังหวัด เป็นต้น ส่วนสานักงานตารวจ
แห่งชาติในอดีตเคยเป็นหน่วยงานระดับกรมอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันได้แยกหน่วยงาน
เป็นอิสระอยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรีมีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่ วน
ราชการ อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ที่มีผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 1-9 และผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัด จาเป็นต้องประสานงานในเชิงนโยบายกับทางจังหวัดอยู่เนื่องจากภารกิจ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทาให้ต้องใช้วิธีการทางานเชิงบูรณาการ กล่าวคือ แต่ละหน่วยงาน
ต่างมาร่วมทางานด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ดั ง นั้ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปคลุกคลีใกล้ชิดในพื้นที่มีความราบรื่นมากขึ้นเนื่ องจาก
ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบงานที่หน่วยงานของตนได้รับมอบหมายและสนับสนุนซึ่งกันและกัน วิสัยทัศน์
ของผู้นาองค์กรและแนวคิดการพัฒนาขององค์กรจึงเป็นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้เกิดความสัมพันธ์ เชิง
บวกหรือเชิงลบต่อส่วนราชการข้างเคียง ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2561 ตารวจภูธรจังหวัดกระบี่
ได้เปิดโครงการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประชาคมชุมชนหมูบ้านต่อต้านยาเสพติดโดยเป็นการบูรณา
การการทางานของทุกภาคส่วนประกอบด้วย ตารวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันกาหนดมาตรการและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร่วมกันกาหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้านและชุมชน
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนในครอบครัวให้เป็นบ้านหรือครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นาไปสู่การเป็นชุมชนหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในที่สุด (สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2561) ตารวจ
ชุมชนได้ปรับใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ลักษณะนี้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ต้อง
บูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นและควบคุมการแพร่ระบาดมิให้เกิดการขยายตัวโดย
การประสานงานและแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการสารวจข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย
พบว่า ผู้กากับการสถานีตารวจและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลจนทาให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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4.3.3 การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น (Local databases)
ฐานข้อมูลท้องถิ่นเป็นการจัดเก็บข้อมูลของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ทั้งใน
รู ป แบบของเอกสารและระบบดิจิ ทัล ครอบคลุ มส่ ว นส าคัญด้านต่างๆ ภายในท้องถิ่น เช่ น ข้ อ มู ล
ประชากร ข้อมูลสถานที่สาคัญ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูล
สาธารณสุข เป็นต้น ฐานข้อมูลท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติเนื่องจาก
ข้อมูลที่จั ดเก็บ ไว้ส ามารถถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ส ภาพปัญหาและให้ผู้ เกี่ยวข้ อ งตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
ดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น ในกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ทาให้รัฐต้องนาฐานข้อมูล ท้องถิ่นมา
สั ง เคราะห์ ร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล ของส่ ว นราชการเพื่ อ ประเมิ น ผลจ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ การเดิ น ทางของ
ประชากรในพื้น ที่ และแนวโน้ม โรคติดเชื้อจนทาให้ ในที่สุดรัฐบาลจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน และจั ดตั้ง ศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์โ ควิด -19 เพื่อจัดการให้ ปั ญหาดั งกล่ าวคลี่ ค ลายโดยเร็ ว
การบู ร ณาการข้ อ มูล ผู้ ป่ ว ยและกลุ่ ม เสี่ ย งจากโรคติ ดเชื้ อ ท าให้ เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจและต ารวจชุ ม ชน
สามารถนาข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการออกนอก
พื้นที่ของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้แบบเวลาจริงจนทาให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อได้ในที่สุด ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าตารวจชุมชนในพื้นที่ที่ทาการศึกษา
จะมีการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์กรใน
ลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบทาให้การประสานความร่วมมือระหว่างหน่ว ยงานและ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
4.3.4 การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม (Innovative communication channel)
ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนของประชาชนเป็นเรื่องสาคัญเพราะไม่เพียงเป็นการระวังป้องกันตนเองมิให้
ได้รับเชื้อแต่ยังช่วยมิให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณะอีกด้วย นับว่าเป็นโชคดีที่การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกได้ล้าหน้าไปมากทาให้ผู้คน
รอบโลกสามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกันโดยไม่จาเป็นต้อ งมาพบปะผ่านช่องทางการสื่ อ สารแบบ
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือ (Line) และสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบ
ต่างๆ (Facebook, Twitter) การประชุมทางไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Zoom, Facebook
Live) ทาให้ ภ าครั ฐ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล และกระจายข่ าวสารไปสู่ ป ระชาชนได้ ภ ายในระยะเวลา
อัน รวดเร็ ว ท าให้ ป ระชาชนปฏิ บั ติ ต นตามมาตรการและแนวทางที่รั ฐ บาลก าหนดได้ อ ย่ า งถู กต้ อ ง
ทัน ท่ว งที ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ Nasrullah Khilji and Stephen Roberts (2013) เรื่ อ ง
บทบาทของช่องทางการสื่ อสารเชิงนวัตกรรม กลยุทธ์การประสานงานที่มีประสิ ทธิภ าพ และการ
จัดการความรู้ในระบบการวางแผนของรัฐบาลท้องถิ่นในสหราชอาณาจักร ที่ศึกษาถึงปัญหาความล่าช้า
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ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในประเทศอังกฤษในเรื่องการสร้างบ้านพักใหม่ การสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกใหม่ๆ และการนาที่ดินรกร้างว่างเปล่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพบว่า ระบบการวางแผน
ในลักษณะการจัดการความรู้แบบองค์รวมที่เน้นการสื่อสารกับประชาชนที่รวดเร็วจะเป็ นหนทางที่
เหมาะสมที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และรวดเร็ ว อั น จะท าให้ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ในสหราช
อาณาจักรสามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า สถานีตารวจและตารวจชุมชนได้ปรับกลยุทธ์การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ดังกล่าวเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการของรัฐบาลที่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง การติดตามเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากนอกเขตจังหวัดหรือจากต่างประเทศ
เข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบของชุมชนหมู่บ้าน และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อื่นในการป้อ งกัน
อาชญากรรมและการฝ่าฝืนคาสั่งของรัฐบาล ทาให้สถานีตารวจสามารถเข้าถึงประชาชนและรับรู้
ข้อมูลได้ทันท่วงที เช่น จานวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง กิจกรรมของเครือข่ายภาค
ประชาชนนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรายงานให้สานักงานตารวจแห่งชาติและ ศบค.ได้รับทราบ
เพื่อนาไปประเมินผลในระดับนโยบายและกาหนดมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4.3.5 การระดมทรัพยากร (Resource mobilization)
ปัญหาในการดาเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การห้ามรวมกลุ่มในที่สาธารณะ
และการห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัดและออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนดประการหนึ่ง คือ การขาด
แคลนอาหารและสิ่ งจ าเป็ น ในการดารงชีพประกอบกับ การที่ธุรกิจในหลายสาขาต้ อ งปิ ด ตั ว ลงอั น
เนื่องจากผลกระทบจากการปิดประเทศไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทา
ให้เกิดสภาวะการขาดทุนอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการและประชาชนจานวนมากทั้งในเมือง
และต่างจังหวัดไม่มีงานทาต้องเดินทางกลับภูมิลาเนา ภาครัฐจาเป็นต้องระดมทรัพยากรในทุกรูปแบบ
ทั้งอาหาร ยารักษาโรค คนและงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือคน
ยากจนและคนไร้ที่อยู่อาศัย การจัดสรรบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ เป็นต้น รัฐบาล
ได้ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบของกิจกรรมจิต อาสาในทุ ก
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คนในท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ
โครงการตู้ปั น สุ ขเป็ น กิจ กรรมหนึ่ งที่ รัฐ สนับสนุนให้ดาเนินการไปทั่ว ไปประเทศ เกือบทุ ก พื้น ที่ ใ น
กรุ งเทพฯ และต่างจั งหวั ดจะมีตู้กั บ ข้า วหรื อชั้ นเพื่ อ ใส่ อ าหารวางตั้ ง ไว้ บริเ วณจุด ที่สั งเกตได้ เช่ น
ด้านหน้าส่วนราชการ ริมถนนทางเดินเท้า หรือสถานที่สาธารณะอื่น เพื่อให้ชาวบ้านที่มีฐ านะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าสามารถนาอาหารหรือของใช้มาบรรจุไว้ในตู้เพื่อให้คนยากไร้ที่ต้องการมาหยิบเอาไป
อุป โภคบริ โ ภค กิจ กรรมดังกล่ าวได้ ขยายต่ อ ไปยั งภาคธุรกิ จ ภาครัฐ และภาคประชาชนในเวลา
อันรวดเร็ว ผลจากการศึกษาพบว่า สถานีตารวจและตารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถระดม
ทรัพยากรจากภาคธุรกิจเอกชนทั้งในรูปของโครงการตู้ปันสุข โครงการแจกอาหารและของใช้ให้ กับ
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ประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตารวจ (กต.ตร.สน./สภ.) ซึ่งถือเป็นกลไกภาคธุรกิจและภาคประชาชนในระดับพื้นที่ที่
ส าคั ญ ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม พระราชบั ญ ญั ติ ต ารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.2547
นอกจากนี้ สถานีตารวจยังแสดงบทบาทของการเป็นผู้อานวยความสะดวก(facilitator) ในกิจกรรม
ทางสังคมทั่วไป อาทิ การช่วยจัดระเบียบการแจกสิ่งของและอาหารที่ได้รับการร้องจากกลุ่ มเอกชน
หรื อ ประชาชนในพื้ น ที่ จ นท าให้ เ กิ ด กระแสตอบรั บ เชิ ง บวกที่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจโดยสามารถช่ ว ยให้
ประชาชนในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมได้รับความช่วยเหลื อซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือแบ่งปันที่เป็นความโดดเด่นของสังคมไทยอย่างน่าสนใจ
จากปัจจัยเชิงเทคนิคทั้ ง 5 ตัวที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า สถานีตารวจได้กลายเป็น
ศูน ย์ กลางการประสานความร่ ว มมือในระดับท้องถิ่นที่ส าคัญ เป็นจุดเชื่อมต่ อระหว่า งส่ ว นราชการ
ท้องถิ่นและประชาชน สามารถช่วยขับเคลื่อนให้นโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สามารถดาเนินไปได้อย่างเป็นผลสาเร็จ

4.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้แนวคิดตำรวจชุมชนเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
ความสาเร็จในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยถือ
เป็นบทเรียนสาคัญที่สามารถนามาปรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดได้หากเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
แม้แต่โรคระบาดตามฤดูกาล สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่า
จุ ด แข็ ง ส าคั ญ ที่ ท าให้ ไ ทยจั ด การกั บ วิ ก ฤติ ก ารระบาดของโรคครั้ ง นี้ ม าจากปั จ จั ย หลั ก 3 ประการ
กล่าวคือ ประการแรก ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้นาโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่สามาร ถ
บู ร ณาการการทางานกับ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบูรณาการงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ประการที่สอง โครงสร้างระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่มีการวางรากฐานไว้แข็งแรงทาให้
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทยง่ายกว่าต่างประเทศ เมื่อรวมเข้ากับความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทาให้
การติดตาม ป้องกัน และควบคุมโรคทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการสุดท้ายซึ่งสาคัญมากที่สุด
คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการด้านการ
ควบคุมโรคอย่ างเคร่ งครั ดและเข้มงวด (ไทยรัฐ ออนไลน์ , 2563, 18 กรกฎาคม) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร่วมกับผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี
อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นาของหั วหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ 2) นโยบาย
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มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 3) ภาคี
เครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
4.4.1 ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ
ภาวะผู้ น าของหั ว หน้ า รัฐ บาลและหั ว หน้า ส่ ว นราชการทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชนมี
ความสาคัญอย่างมากต่อการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะหากปล่อยให้
เนิ่นช้าออกไปและไม่มีการกาหนดมาตรการที่เหมาะสมออกมาควบคุมพฤติกรรมและกิจกรรมของคนใน
ประเทศย่อมทาให้การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากนโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
(ศบค.) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนได้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด บทบาทของผู้นาองค์กร ชุมชน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการนานโยบายและมาตรการของรัฐบาลไปบังคับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ถือ
ว่ามีส่วนสาคัญอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะการบริหารจัดการในชุมชนให้ปลอดภัยจากการสถานการณ์วิกฤติ
ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วน
ราชการมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของรัฐเนื่องจากผู้นาจะเป็นคนปลุกเร้ า
และระดมการมีส่วนร่ว มจากชาวบ้านภายในชุมชนให้ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ตาม
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้าน การล้างมือให้สะอาด
บ่อยครั้ง การเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิตามด่านตรวจชุมชน และหัวหน้าชุมชนบางแห่ ง
จะเป็นคนตัดสินใจร่วมกับชาวบ้านเพื่อจัดทาข้อตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้กับชาวบ้าน
ในชุมชนให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน รวมถึงการส่งเสริมให้ มีกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น การทา
หน้ากากผ้า การทาเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแบ่งปันกันใช้ภายในชุมชน
ส่วนภาวะผู้นาของหัวหน้าส่วนราชการมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ
เป็นอย่างมากเนื่องจากผู้นาจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทางานในเชิงรุกตามแนวนโยบายและวิสัยทัศน์
องค์กรที่ตนเองเป็นหัวหน้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน และสถานีตารวจ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถทางานประสานกันได้
อย่างดี กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันสอดส่องบุคคลกลุ่มเสี่ยงและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
ของการระมัดระวังป้องกันตนเองตามแนวทางและมาตรการของรัฐบาลจนทาให้สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของติดเชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4.2 นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19
การดาเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเป็นปัจจัยชี้ขาดความสาเร็จในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากนโยบายและมาตรการของรัฐถือเป็นคาสั่งทาง
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ปกครองของรัฐที่บังคับให้ประชาชนต้องถือปฏิบัติตามซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา และเป็ น แนวทางให้ เจ้ าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตามที่ได้สั่ งการไว้อย่าง
เคร่งครัด นโยบายและมาตรการที่ถูกกาหนดอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทันเหตุการณ์จากส่วนกลางทาให้
ข้าราชการผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจในการทางาน และเป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของรัฐที่กาหนดโดย ศบค.ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดฯ จึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ตารวจอย่างมากโดยทาให้ตัวเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการบังคับ
ใช้กฎหมายมากขึ้น จากการสารวจข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง พบว่าคาสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ที่
ออกมามีทั้งที่เป็นมาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนด การห้าม
เดินทางออกนอกพื้น ที่เขตจั งหวัด การห้ามรวมกลุ่มเกินกว่า 5 คน การปิดสถานบริการและสถาน
ประกอบการบางประเภท เป็นต้น และมาตรการทางสังคม เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องรวมถึงสถานีตารวจในฐานะหน่วยบังคับใช้กฎหมายหลักที่ประจาอยู่ในทุกพื้นที่ต้องนานโยบาย
และมาตรการดั ง กล่ า วไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง จากการส ารวจข้ อ มู ล สถิ ติ ค ดี ค วามผิ ด ตามพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่รัฐบาลใช้บังคับใช้ใน
ห้วงเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ย้อนหลัง 3 เดือน คือ เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2563
มีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 4.2 สถิติการดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
คดี
ช่วงเวลำ
เมษำยน
(3-30 เม.ย.)
พฤษภำคม
(1-31 พ.ค.)
มิถุนำยน
(1-30 มิ.ย.)

คดีเข้ำสู่กำร
พิจำรณำ
(คดี)

คดีพิพำกษำแล้ว
เสร็จ
(คดี)

จำนวนผู้กระทำ
ผิด
(คน)

แนวโน้มคดี

17,466

14,727

20,520

-

14,727

14,176

21,113

ลดลง

5,640

5,389

10,292

ลดลง

ที่ ม า: เปิ ด ศาลพิ จ ารณาคดี เต็ ม รูปแบบหลัง เลื่อนหนีโ ควิด 3 เดื อน (มิ ถุน ายน 1, 2563). กรุง เทพธุ รกิจ .
สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883259
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จากสถิติตัวเลขคดีในห้วงระยะเวลา 3 เดือนข้างต้น จะเห็นว่าแนวโน้มการเกิดจับคดีที่
ฝ่าฝืนการกระทาผิดตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
ความผิ ดอื่น ที่เกี่ย วข้องมีแนวโน้ มลดลง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น การใช้
เจ้ าหน้ าที่ตารวจในเครื่ อ งแบบออกตรวจท้ อ งที่ เ พื่ อสื บสวนจับ กุ มด้ว ยความรวดเร็ว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น
เยี่ ย งอย่ างและคนร้ า ยไม่ ก ล้ า กระท าผิ ด อี ก สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการ ส านักงานศาลยุ ติ ธ รรม
ให้ความเห็นว่า หลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะเห็นได้ว่าสถิติคดีในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง
โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งเดื อ นเมษายน และพฤษภาคม 2563 มี แ นวโน้ ม ลดลง จ านวน 449 คดี
สาเหตุอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และประชาชนมีความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติสามารถปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่าง
จริงจัง (กรุงเทพธุรกิจ, มิถุนายน 1,2563) จากการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณคดีและจานวนผู้กระทาผิด
สัมพันธ์กับจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ หมายความว่า หากประชาชนมีการปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดจะ
ยิ่งทาให้จานวนผู้ติดเชื้อลดลงได้อีกเป็นจานวนมาก การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เพราะทาให้ประชาชนไม่กล้าฝ่าฝืน
กฎหมายอันจะส่งผลให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ไทยโพสต์,
เมษายน 24, 2563)
4.4.3 ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น
การสร้างภาคีเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐ
ต้องมั่นใจได้ว่ามาตรการที่กาหนดขึ้นทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่ าง
จริงจังทั่วทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ลาพังเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมไม่เพียงพอกับจานวนประชาชนทั้ง
ประเทศที่มีมากถึง 75 ล้านคน รัฐจึงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ กากับดูแลกันเองและรัฐ
จะทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานหรือผู้อานวยความสะดวกด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้การสร้างภาคี
เครื อ ข่ า ยในชุ ม ชนมี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในแง่ ข องการก ากั บ ดู แ ลกั น เองและการแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้
เจ้าหน้าที่รัฐได้ทราบเพื่อนาไปประเมินผลการปฏิบัติและวางมาตรการขั้นต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดี
ของประเทศไทยที่ชุมชนท้องถิ่นในชนบทมีลักษณะเครือญาติและ/หรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเป็นเวลา
ช้านานจึงทาให้การสร้างภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความเข้มแข็งเป็นพื้นฐาน
และสามารถขอความร่วมมือในการจัดการประเด็นปัญหาที่ ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมได้ในทันทีด้วย
ความสะดวก รวดเร็ ว ดังเช่น ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้น
ดังจะเห็นได้จากการทางานร่วมกันในเชิงบูรณาการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัด อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ภาคธุรกิจ
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เอกชนในพื้นที่ ตารวจ ทหาร และชาวบ้านในชุมชน โดยไม่มีหน่วยงานหรืององค์กรใดมีบทบาทเหนือ
ใครแต่มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อมุ่งหวังผลสาเร็จของงานคือการยับยั้งและควบคุมมิให้โรคโควิด
ลุกลามกระจายไปทั้งประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
สาหรับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับสถานี
ตารวจนั้น ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าสถานีตารวจสามารถอาศัยกลไกประชารัฐที่กฎหมายสร้างขึ้น
คือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจในระดับสถานี (กต.ตร.สน./สภ.) เป็น
เครื่องมือในการระดมทรัพยากรทุกรูปแบบทั้งในแง่ของงบประมาณ และสิ่งของ เพื่อนาไปช่วยเหลือ
แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนในห้วงสถานการณ์โควิด -19 ได้เป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
ชุมชนทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนและประสานผู้นาชุมชนในการขอรับความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
4.4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ
ของการควบคุมการแพร่ระบาดเนื่องจากอาการของโรคโควิด-19จะเกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์
ดังนั้น ประชาชนแต่ละคนที่รับเชื้อหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด หากคนได้รับเชื้อ
หรืออาจมีความเสี่ยงว่าจะรับเชื้อ ไม่กล้ายอมรับความจริงหรือไม่แจ้งอาการหรือสถานที่ที่ได้เดินทางไป
ทากิจกรรมที่อาจสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้รับเชื้อมาแล้วก็จะไม่อาจมีผู้ใดทราบได้ นอกจากจะมีผู้เฝ้ า
สังเกตถึงความผิดปกติเป็นพิเศษ แม้ว่าภาครัฐจะได้มีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อประเมินความ
เสี่ยงแต่ในความเป็นจริงยังคงมีปัจจัยแวดล้อมตัวอื่นที่สามารถส่งผลให้เกิด โรคติดเชื้อขึ้นได้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนจึงเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ได้แก่ การแสดงตนในฐานะกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่าย
ติดโรคโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ การเฝ้าสังเกต แจ้งข้อมูลเบาะแสความเคลื่อนไหวพฤติกรรมเพื่อนบ้านใน
ชุมชนที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ การล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง การใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก การไม่
รวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน การเว้นระยะห่า งทางสังคม การร่วมทากิจกรรมที่มีส่วนช่วยเหลือคนใน
สังคมที่ขาดโอกาส เช่น การร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของ การร่วมทาหน้ากากอนามัย การทาเจลล้างมือ
เพื่อช่วยเหลือบุคคลท้องถิ่นที่ยากไร้ เป็นต้น รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการที่
กาหนดขึ้น เช่น การตั้งด่านตรวจค้น และด่านชุมชน การวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตและมีความจริงใจต่อกันจึ งเป็นพื้นฐานสาคัญของการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมที่ส มควร
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนในทุกสถานการณ์วิกฤติเพื่อให้สามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว
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สรุปได้ว่า ปัจจัยหลักทั้งสี่ตัวที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่กล่าวไปข้างต้นมีปัจจัยองค์ประกอบที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างปั จจัยใน
ลักษณะของการอานวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมให้ปัจจัยหลักถูกนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ กลไกสถานีตารวจและตารวจชุมชนซึ่งมีอยู่ในพื้นที่
ของประเทศไทยที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น ข้ อ ต่ อ ประสานเชื่ อ มโยงปั จ จั ย ทั้ ง สี่ เ ข้ าไว้ ด้ ว ยกั น และใน
ขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการนานโยบายและมาตรการของรัฐ ไป
ดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังปรากฏตามแผนภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีส่งผล
ต่อความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตามแผนภาพ

ภำวะผู้นำของหัวหน้ำชุมชน
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
สถานีตารวจ/ตารวจชุมชน

ประชาสัมพันธ์
จับกุมดาเนินคดี
โครงการตู้ปันสุข

ตักเตือน

ให้ความรู้ความเข้าใจ

จุดตรวจชุมชน
การตรวจตราร่วม

ตั้งด่านเคอร์ฟิว
ทางานที่บ้าน

นโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ

กำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทย

สถานีตารวจ/ตารวจชุมชน

ภำคีเครือข่ำยในชุมชน
ไม่รวมกลุ่มเกิน 5 คน

สถานีตารวจ/ตารวจชุมชน

แจ้งข้อมูลข่าวสาร
คัดกรอง

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

สวมใส่หน้ากาก

หยุดเรียน

เว้นระยะห่างทางสังคม

เฝ้าสังเกตอาการ
ล้างมือให้สะอาด

กักตัวในบ้าน
วัดอุณหภูมิ

ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้แนวคิดตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (ปรับปรุงแล้ว)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ในบทที่ 5 จะน าเสนอบทสรุปของการศึกษาวิจัยโดยนาผลการศึ กษาในบทที่ 4 มาตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก แนวคิดและแนวปฏิบัติของงานตารวจ
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ประการที่สอง เทคนิควิธีการดาเนินงานของสถานีตารวจในการปรับใช้แนวคิด
ตารวจชุมชนในห้ว งเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และประการสุ ดท้า ย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในประเทศไทย โดยมุ่งทดสอบสมมติฐานว่า แนวคิดตารวจชุมชนสามารถถูกนามาใช้เพื่อ
สนับสนุนการนานโยบายและมาตรการของรัฐไปปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ได้มากน้อยเพียงใด

5.1 สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทย ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพใน 2 ลั กษณะ กล่ าวคือ การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ
ประกอบด้ วย สถิ ติ เอกสาร ค าสั่ ง กฎหมาย นโยบาย และมาตรการของรั ฐ บาลในช่ ว งเวลาที่ เกิ ด
สถานการณ์ การแพร่ ระบาด ตั้ งแต่ เดื อนมี นาคมถึ งเดื อนสิ งหาคม 2563 และการสั มภาษณ์ บุ คคลที่
เกี่ยวข้องในระดับชุมชนท้องถิ่นใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี
เชี ย งใหม่ และนครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โควิ ด สรุ ปผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้ดังนี้
5.1.1 ด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติของงานตารวจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด
ผลการศึกษาพบว่า สถานีตารวจในพื้นที่ที่ทาการศึกษามีโครงสร้างแผนกงานภายใต้
ฝ่ายป้องกันปราบปราม เรียกว่า งานตารวจชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) ทุกสถานีโดยหัวหน้าสถานีตารวจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสายงานป้องกันปราบปรามของแต่ละ
สถานีตารวจเป็นหัวหน้าตารวจชุมชนสัมพันธ์ และมีเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนอีกจานวน 4 นาย
เป็นผู้ช่วย ภายใต้การกากับดูแลของนายตารวจระดับรองผู้กากับการและสารวัตร มีหน้าที่หลักในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบในด้านการ
ป้ องกัน อาชญากรรม เช่น โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการอาสาสมัครตารวจบ้าน
(อส.ตรบ.) เป็นต้น เพื่อคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ การแจ้ง
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ตารวจ และกิจกรรมทางสั งคมที่เป็น
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ประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ โดยในปัจจุบัน ตารวจชุมชนสัมพันธ์ได้ใช้เทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายใน
หลากหลายรู ป แบบผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ส มั ย ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า “แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ ( LINE)” และ
ประชาสัมพันธ์การทางานผ่าน “เฟสบุ๊ค(Facebook)” ในรูปแบบของการส่งข้อความหรือปฏิสัมพันธ์
แบบเวลาจริง อย่างไรก็ตาม บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ในปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนา
แนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ขึ้นอยู่กับนโยบายและจุดเน้นของ
หัวหน้าสถานีตารวจว่าจะให้ความสาคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ปัจจัยด้านกาลังพลของสถานีตารวจจะ
เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการตัดสินใจดาเนินนโยบายในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
ส่ ว นแนวปฏิ บั ติ ข องตารวจชุ มชนสั มพั น ธ์ใ นพื้ นที่ ที่ ศึ ก ษา พบว่ า มี 2 รู ป แบบ คื อ
1) งานตารวจชุมชนสัมพันธ์แยกขาดจากภารกิจตารวจสายตรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวหรือจับกุมดาเนินคดีแต่มุ่งเน้นการเข้าหาและสร้างแนวร่วมเป็นมิตรที่ดี
กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อนาไป
ประเมินการวางแผนและกาหนดนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม วิธีการดังกล่าวทาให้
ตารวจชุมชนต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรู้และเข้าใจถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการปัญหา 2) งานตารวจชุมชนแยกไม่ขาด
จากงานตารวจสายตรวจโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นตารวจชุมชนสัมพันธ์ไปในตัว
รวมถึงการออกตรวจตราพื้นที่จับกุมผู้กระทาผิดและการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับชาวบ้านในชุมชน
อันเนื่องมาจากสถานีตารวจมีกาลังพลน้อยไม่เพียงพอต่อการตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
รับผิดชอบ
5.1.2 ด้านเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ผลการศึกษาพบว่า สถานีตารวจในพื้นที่เป้าหมายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ชุมชนมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นและชุมชนในการดาเนินการตาม
มาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในหลายรูปแบบตามนโยบายและ
คาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าสถานีตารวจ ตัวอย่างเช่น การ
เข้าร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจคัดกรอง การประเมิน
กลุ่มเสี่ยง และการกักกันผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ การประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตนเองให้
ห่างไกลจากโรคโควิด-19 การตั้งด่านชุมชนและด่านตรวจค้นตามแผนปฏิบัติของจังหวัด การร่วมจับกุม
ผู้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมโครงการตู้ปันสุขและแจกอาหารและของใช้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คณะผู้วิจัยพบอีกว่าตารวจชุมชนสามารถเข้าหาผู้นาชุมชนและใช้แนว
ร่วมภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นฐานมวลชนในการดาเนินนโยบายของรัฐบาล
อาทิ การจั ดทาโครงการปั น สุ ข กิจ กรรมจิตอาสาในการผลิ ตหน้ากากอนามัยและเจลล้ างมื อ เพื่ อ
ช่ว ยเหลื อสั งคม เป็ น ต้น นอกจากนี้ การที่ตารวจชุมชนได้รับความไว้ว างใจจากผู้ นาชุมชนและมี
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ความคุ้ น เคยผู ก พั น กั น ท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
อาสาสมัครประจาชุมชนหากมีตารวจชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงหรืออานวยความสะดวกให้อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสัน คงนิล (2558) เรื่อง
อาสาสมัครตารวจชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเขตพื้ นที่ของสถานีตารวจภูธร
ธัญบุรี พบว่า อาสาสมัครตารวจชุมชนเป็นผู้มีจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติ ด และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในสั ง คมนั บ ว่ า เป็ น การลดปั ญ หาเรื่ อ งบุ ค ลากรและ
งบประมาณภาครัฐจึงควรส่งเสริมและเพิ่ม บทบาทให้อาสาสมัครตารวจชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในทางคดีให้มากขึ้น ส่วนเทคนิควิธีการดาเนินงานที่ตารวจชุมชนนามาใช้ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่าย
ประชาชนในพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ฐานข้อมูลท้องถิ่น
การใช้ช่องทางการสื่อสารเชิงนวัตกรรม และการระดมทรัพยากรในพื้นที่
5.1.3 ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่ งผลความส าเร็จในการปรับใช้แ นวคิด
ตารวจชุมชนเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกหน่วยงานหลักของรัฐในการควบคุม ในการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาของหัวหน้าชุมชนและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทในการชี้นา กระตุ้น และระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนใน
การดูแลป้องกันตนเองตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการดาเนินนโยบายของหัวหน้าสถานีตารวจที่ให้
ความสาคัญต่อแนวคิดตารวจชุมชนเพื่อให้ชุมชนรู้สึกไว้วางใจตารวจและให้ความร่วมมือกับตารวจใน
การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้านต่างๆ ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สอดคล้องกับความเห็น
ของ พันตารวจเอก กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ หัวหน้าสถานีตารวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มองว่า ตารวจเป็ น กลไกหลั กส าคัญในช่ว งแรกที่เ กิดสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายยั งไม่ชัดเจนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่แน่ใจเกี่ยวกับ แนวทาง
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการทางานโดยตารวจเป็นหน่วยงานแรกที่จะรุกคืบเข้าไปในชุมชน
เพื่อให้ ป ระชาชนเกิดความอุ่น ใจ และเมื่อส่ ว นราชการได้ปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ได้ และเข้าใจ
บทบาทของตนเองชัดเจนขึ้น แล้ว ตารวจจะทาหน้าที่เป็นผู้ ช่ว ยเหลือสนับสนุนให้ การทางานของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเหล่านั้นมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) นโยบาย มาตรการและการบังคับใช้
กฎหมายของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รัฐบาลได้กาหนดขึ้นได้ อย่างทันท่วงที
เพื่อควบคุมสถานการณ์โดยมอบหมายให้ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้า ที่เกี่ยวข้องอื่นต้องถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 3) ภาคีเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมมือประสานงานกันในการดาเนินกิจกรรมทางสังคมและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากโรคโควิด-19 รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายในระดับสถานีตารวจ
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ในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจประจาสถานีตารวจ (กต.ตร.
สน. /กต.ตร.สภ.) ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการทางานเชิงบูรณาการในการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการ
ดาเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐเนื่องจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่ดีที่สุดคือ
การปฏิบัติตนของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม และการเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงของสมาชิกในชุมชน
เนื่องจากคนเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคที่สาคัญ ดังนั้น หากประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐตาม
แนวทางที่กาหนดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันไม่เพียงจะช่วยลดโอกาสของโรคติดเชื้อจากคนสู่คนได้อย่างมี
นัยสาคัญแล้วยังช่วยเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย ดังจะ
เห็นได้จากความสาเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ผานมา ปัจจัย
เหล่ า นี้ ล้ ว นแล้ ว แต่มี ผ ลที่ ก ระตุ้ น ให้ ก ลยุ ท ธ์ต ารวจชุ ม ชนสามารถู ก น ามาใช้ ใ น แต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากข้อค้นพบของงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ สถานีตารวจ
ได้ปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลที่กาหนดขึ้นโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อดาเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรูปแบบต่างๆ เช่น การห้ามออกนอก
เคหสถานในเวลาห้ามที่กาหนด การเปิดสถานประกอบการและสถานบริการในเวลาห้าม และการมั่ว
สุมชุมนุมกันเกินกว่าห้าคน เป็นต้น และรูปแบบการสนับสนุนอานวยความสะดวกการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานหลักด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การประเมินบุคคลกลุ่มเสี่ยง การกักกันผู้
ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และการอานวย
ความสะดวกโครงการปันสุขของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งภารกิจดังกล่าวมิใช่งานในหน้ าที่
หลั กของตารวจแต่ รั ฐ บาลโดย ศบค. ได้ออกคาสั่ ง พิ เ ศษให้ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ มีห น้า ที่ ร่ ว ม
รับผิดชอบเนื่องจากตารวจเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลักที่มีประสิทธิภาพที่มีสถานีตารวจอยู่
มากกว่า 1,500 กว่าแห่งทั่วประเทศไทย สอดคล้องกับงานของสัมมนา แก้วมาก และคณะ (2563) ที่
ศึกษาเรื่องตารวจมวลชนสัมพันธ์ในยุคโควิด -19 ที่พบว่า ในห้วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ตารวจมวลชนสัมพันธ์มีหน้าที่เข้าไปดูแลชุมชนให้ปลอดภัยโดยการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเทาที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามให้ตระหนักถึง
อันตรายของโรคดังกล่าวให้มากขึ้น
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นอกจากนี้ การประสานความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะภาคี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งต ารวจชุ ม ชนกั บ
หน่วยงานอื่นทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพ เช่น การออกตรวจตราร่วมกัน การตั้งด่านตรวจค้น
และจุดตรวจชุมชน การประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในชุมชน การร่วมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
นับเป็นการส่งเสริ มให้เกิดพลังเชิงบวกกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรค
โควิด-19และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของวราภรณ์ ผองสง่า และประภาศรี ฉายศรี (2562) ที่ได้ศึกษาบทบาทและ
หน้าที่ของตารวจชุมชนสัมพันธ์กรณีศึกษาสถานีตารวจนครบาลสามเสน พบว่า การบริหารงานตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์เป็นการบริหารแบบครอบครัวฉันท์พี่น้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่
ตารวจกับประชาชนในการร่วมกันทากิจกรรมภายในชุมชน เช่น จัดเวทีเสวนาเพื่อพูดคุยปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทาให้ประชาชน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน งานวิจัยยังพบด้วยว่า สถานีตารวจที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจอุตสาหกรรม
สามารถระดมทรั พ ยากรจากภาคประชาชนโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบและติ ด ตามการ
บริหารงานตารวจประจาสถานีตารวจให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โครงการตู้ปันสุขและกิจกรรมทางสังคมรูปแบบต่างๆ

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1.1 สานักงานตารวจแห่งชาติควรกาหนดนโยบายให้ทุกสถานีตารวจนาแนวคิดตารวจ
ชุมชนมาปรับใช้กับภารกิจตารวจในทุกสายงานโดยเฉพาะสายงานปฏิบัติการ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตารวจชุมชนแยกต่างหากออกจากภารกิจตารวจสายตรวจเน้นการทางานมวลชนอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการทางานและสามารถร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นได้เมื่อ
ได้รับการร้องขออย่างทันท่วงที
5.3.1.2 ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ควรจั ดให้ มี หลั กสู ตรการฝึ กอบรมให้ ความรู้ พื้ นฐาน
เกี่ยวกับโรคโควิด -19 รวมถึงไวรัสชนิดอื่น เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทางานสูงสุด
5.3.1.3 หัวหน้าสถานีตารวจควรให้ความสาคัญกับ แนวคิดตารวจชุมชนมากขึ้นโดยอาจมี
การถ่ายทอดแนวคิดตารวจชุมชนที่ไม่ได้เป็นเพียงการเข้าไปชุมชนเพื่อพบปะประชาชนเท่านั้น แต่เน้นให้
ตารวจในทุกสายงานปรับแนวความคิดในการร่วมมือกับประชาชนเชิงหุ้นส่วนมากขึ้นไม่เฉพาะการป้องกัน
อาชญากรรมและภัยสาธารณะแต่รวมถึงการให้ประชาชนรู้สึกเป็นมิตรให้ความไว้วางใจที่จะให้ร่วมมือและ
สนับสนุนช่วยเหลืองานของตารวจในทุกมิติ
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5.3.1.4 หัวหน้าสถานีตารวจควรให้ความสาคัญกับงานตารวจชุมชนสัมพันธ์มากขึ้นโดยอาจ
กาหนดให้มีแผนการเข้าพบปะประชาชนในชุมชนและรายงานข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนเป็นประจาเพื่ อ
นามาใช้ในการป้ องกันอาชญากรรมและการป้องกันภัยสาธารณะรูปแบบอื่น อาทิ โรคระบาดอั นอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
5.3.1.5 สถาบันฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ กองบัญชาการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยตารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 1-9 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและประเมินผลเกี่ยวกับ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนาแนวคิดตารวจชุมชนมาปรับใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้น
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
5.3.2.1 ควรมีการนาตัวแบบปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชน
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 ไปทาการทดสอบกับกลุ่มประชากรในพื้นที่อื่นเพื่อ
ยืนยันตัวแบบดังกล่าว
5.3.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการดาเนินงานของตารวจชุมชนของประเทศอื่นในการ
บริหารจัดการวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งหรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านตารวจชุมชนในประเทศไทยต่อไป
5.3.2.3 จั ดแปลผลการศึ กษาเป็ นภาษาอั งกฤษเพื่ อเผยแพร่ ทางวารสารวิ ช าการหรื อ
ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบดิจิทัลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนวคิดตารวจชุมชนในระดับนานาชาติต่อไป
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ผนวก ค
ภำพชุดที่ 1 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่ชุมชน พื้นที่ สภ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร

(บน) พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์
พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผกก.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ และการสนทนากลุม่ ผู้ใหญ่บ้านพร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่อาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และตารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.บางพลี
115

ภำพชุดที่ 2 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย
รองประธาน กต.ตร. สภ.เกาะสมุย ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อสม. ตาบลอ่างทอง และตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม
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ภำพชุดที่ 3 แสดงกำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำล สภ.เมืองเชียงใหม่

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มโดยมี รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จว.เชียงใหม่, กานัน
ตาบลแม่เหียะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม
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ภำพชุดที่ 4 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลพื้นที่ สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
โดยมี ผู้กากับการ รองผู้กากับการ และตารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตารวจภูธรแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน
และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.แม่โจ้
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ภำพชุดที่ 5 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชน พื้นที่ สภ.เมืองนครรำชสีมำ

พ.ต.อ.ดร.ชิตพล กาญจนกิจ และ พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์ ร.ต.อ.โมยิน ฉ่อกระโทก
และ ร.ต.ต.พลพฤต สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนครราชสีมา และการสนทนากลุ่ม (Focus
group) ชาวบ้าน ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จว.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมือง
นครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
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ภำพชุดที่ 6 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจชุมชน 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 เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองนครราชสีมา และการสนทนากลุ่ม (Focus
group) ชาวบ้าน ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จว.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์
สภ.เมืองนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน
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ภำพชุดที่ 7 กำรเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ 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 รอดดาเนิน และ ด.ต.เฉลิมพงษ์ ทับทิมศรี
เจ้าหน้าที่ตารวจชุมชนสัมพันธ์ นายอานวย ยูอันเลาะ ประธานชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา และนายชาลี ยงยืนชัย
ประธานชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์
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ผนวก ง
ภำพแสดงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้เชี่ยวชำญนโยบำยและปฏิบัติด้ำนตำรวจชุมชน

พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์ (สบ6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง การปรับใช้แนวคิดตารวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ ห้องประชุมกองการสอบ อาคารวิทยาการตารวจ กองบัญชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2563 เวลา 0900-1600 น. โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประมาณ 25 คน
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ประวัติหัวหน้ำโครงกำรวิจัย/นักวิจัย
ชื่อ-นำมสกุล

พันตารวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (สบ 5) (ทาหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มวิชาบริหารงานตารวจ) กลุ่มงานอาจารย์
กองบัญชาการศึกษา
ประวัติกำรศึกษำ - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมืองเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Laws (Cyberlaw)
University of Leeds, United Kingdom (Chevening scholarship)
- Master of International Law (International & Comparative Law)
Monash University, Australia
-รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผลงำนวิจัย
1) โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาและ
ความร่ ว มมือในเรื่ องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนับสนุนโดยสานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจาปี 2555
2) โครงการวิจัยเรื่อง แอมเฟตามีน, มายาคติ และความจริง โดยการสนับสนุน
ทุ น วิ จั ย โดยส านั ก กิ จ การและโครงการในพระด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ต ติ ย าภา
สานักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558
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ประวัตินักวิจัย
ชื่อ-นำมสกุล

พันตารวจโท อังกูร ทวีเกตุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา

ประวัติกำรศึกษำ -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ
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