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กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตารวจ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

STRATEGIES FOR COMMUNITY AND POLICE COOPERATION
ON CRIME PREVENTION AND SUPPRESSION IN THE NORTHEASTERN OF
THAILAND
ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์ กฤช เพิ่มทันจิตต์ ธัชชนันท์ อิศรเดช ยุทธนา ปราณีต
Teerad Tipnoppanon, Grit Permtanjit Thatchanan Isaradet, Yuttana Praneet
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาความร่วมมือของ
ภาคประชาชนกับตารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เพื่อวิเคราะห์ห ลั กพุทธธรรมกับหลั กการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการปู อ งกั น และปราบปรามอาชญา กรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับ
ตารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ 3 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 30 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 รูป/
คน กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสอบถามประชาชนในชุมชนที่มี
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ภู มิ ล าเนาหรื อ อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวน 400 คน
จากจานวนประชากร 670,371 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพและปั ญ หาความร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบการทางานของตารวจเท่าที่ควร ยังขาดความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่
ตารวจ เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตารวจยังขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา และยังไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ
จะสามารถปกปูองคุ้มครองประชาชนผู้ให้ข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่ได้
2) หลักพุทธธรรมและหลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ
ของภาคประชาชนกับตารวจในการปู องกันและปราบปรามอาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตารวจชุด
ปฏิบั ติงานในพื้นที่จะต้ องปรั บ โครงสร้ างการปฏิบัติง าน ในลั ก ษณะของการให้ ความช่ว ยเหลื อ
อ านวยความสะดวก ให้ ค าแนะน า และท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง และทั่ ว ถึ ง
ต้องปรับกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับชุมชน มีมาตรการที่รัดกุม สามารถสื่อสารให้
ชุมชนเข้าใจได้อย่างชัดเจน นาข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอันตรายจากชุมชนมาพิจารณาวางแผนการปฏิบัติ
ผู้บังคับบั ญชาต้องเข้ามาควบคุมกากับ ดูแล ต้องนาระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ
ที่เหมาะสม มาช่วยในการปูองกันอาชญากรรมร่วมกับชุมชน ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้อง
เป็นผู้ที่เสียสละในการทางานเพื่อชุมชน มีบุคลิกลักษณะที่เป็นมิตร ไม่พูดจาดูถูกประชาชน พร้อม
รับข้อร้องเรียนหรือปัญหาในชุมชนไปแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องมี ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
มีรูปแบบการทางานที่เป็นมืออาชีพ มีการศึกษาทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมเพื่อนามากาหนด
รูปแบบที่เหมาะสม มีค่านิยมร่วมหรือเจตคติร่วมกันในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในอุดมคติของตารวจ
และยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม
3) กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการปู อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) การตั้งจุดตรวจจุ ดสกัดอาชญากรรม
2) การเสนอโครงการ/กิจกรรมในการปูองกันอาชญากรรม 3) การเฝูาระวังอาชญากรรมโดยการ
ติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด 4) การฝึ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ 5) การแจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ
อาชญากรรม 6) การเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันอาชญากรรม 7) การร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
คาสาคัญ: กลยุทธ์, ความร่วมมือ, การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study cooperation conditions
and problems concerning with the community and police on crime prevention and
suppression in the Northeastern region, 2) to analyze Buddhism and management
principles which are related factors of community and police cooperation on crime
prevention and suppression in the Northeastern region and 3) to identify strategies
of community and police cooperation on crime prevention and suppression in the
Northeastern region. The methodology of this research was the mixed methods
Research, the qualitative research and quantitative researches. The qualitative research
included the in-depth interviewing of 30 key informants in the Northeastern region
interview and focus group discussion of 10 experts. The quantitative research used
survey research by a sample of explores 400 people from 670,371 people in the
Northeastern region questionnaires of
The research findings were summarized as follows:
Firstly, the conditions and problems of the community and police
cooperation on crime prevention and suppression in the Northeastern region in the
present were at the moderate level. The people had unconfident to the police
activities and distrusted the police, lack of sincerity in fix the problem and didn’t
believe that the police could protect the people who contribute the drug clue in
areas.
Secondly, the Buddhism and management principles which were related
factors of community and police cooperation on crime prevention and suppression
in the Northeastern region, required (1) operation restructuring in order to take the
contribute, convenience, advise, truly and thoroughly benefit to the community, (2)
strategies adjust in order to take the trust of the community, the concise measures, the
good apparent communications and the risk and dangerous area information’s to set
up the action plan under controlling of the commander, (3) operation systems and the
properly measures for crime prevention together with the community, (4) staff
personality in order to sacrifice in operates for the community, friendly, doesn’t
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insulted, get the community complaints and problems to seriously and
continuously solving, (5) operation skills in order to set up the community
confidence of promptly crimes solving, (6) professional style in order to understand
the environment in order to set up the appropriate style, and (7) shared values in
order to take attitudes together in operation, adhere the Ideals of the police,
adhere the King’s conception in sufficient economy, and equality operate to the
people.
Finally, The strategies of community and police cooperation on crime
prevention and suppression in the Northeastern region are 1) setting up the check
points to crime extraction, 2) presenting the crime prevention projects and activities,
3) preventing the crimes by install CCTV, 4) practicing together with the police,
5) Informing the crime clues 6) strengthening the crime prevention knowledge, and
7) supporting the police activities.
Keyword: Strategies, Cooperation, Crime Prevention and Suppression.

1. บทนา
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ ประการ
แรก ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ความคิดอ่านช้า ความจาเสื่อม ขาดสติ และเสียชีวิตในที่สุด
ประการที่สอง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทาให้สูญเสียเงินทองเป็นจานวนมากสาหรับการซื้อยาเสพ
ติดมาเสพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และประการสุดท้ายผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
อาชญากรรม และในสภาพความเป็นจริงผู้ติดยาเสพติดไม่มีผู้ใดคบค้าหรือร่วมสมาคมด้วย เป็น
จุดเริ่มต้นของการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจาก
ความร้ายแรงของยาเสพติดมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ หากประชากรติดยาเสพติด
จานวนมาก ประเทศชาติก็จะอ่อนแอ เศรษฐกิจเสียหาย และมีปัญหาสังคมต่างๆ อีกมากมาย
ขณะที่ ส ถานการณ์ย าเสพติด ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ใน สปป.ลาว
ร่วมมือกับกลุ่มคิงส์โรมัน และเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ลักลอบลาเลียงยาเสพติดหลายประเภท
จานวนมากเข้าพักในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพื่อเตรียมลักลอบนาเข้าไทย และลักลอบขายใน
ประเทศเพื่อนบ้านและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังพบว่า การลักลอบนายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย
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ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณมาก โดยพื้นที่การลักลอบลาเลียงที่สาคัญยังคงเป็นพื้นที่
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้าโขง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุ บลราชธานี
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ชายแดน มีการ
ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นคือ การลักลอบนาเข้ายาเสพติด ซึ่งมัก
ทาเป็นเครือข่าย มีการลักลอบจาหน่ายและมีการเสพยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยคนในชุมชนอาจจะรู้และทราบเบาะแส
จากการที่ผู้วิจัย ได้สัมผัสกับปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยส่วนใหญ่จะส่งไปจาหน่ายในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และส่งผ่านไปยังประเทศ
อื่นๆ อีกส่วนหนึ่งนามาจาหน่ายให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อาเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันได้
แพร่ระบาดเข้าไปในโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งผู้วิจัยรับผิดชอบ ในฐานะที่ดารงตาแหน่ง รองผู้กากับการ
สืบสวน สถานีตารวจภูธรธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้
เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็น ผู้กากับการ ที่สถานีตารวจภูธร แห่งนี้
ผู้วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ 6 ตาบล
ของอาเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน มีแม่น้าโขงที่เป็นเส้นกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโดยที่ความยาวของแม่น้าโขงในส่วนที่ผ่าน
พื้นที่อาเภอธาตุพนม ประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งตลอดทั้งแนวไม่มีกาแพงกั้น ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ ยังคงไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ จึงเป็นการง่ายต่อการลักลอบนาเข้ายาเสพติดในรูปแบบ
ต่างๆ แม้จะมีการกาหนดมาตรการในการควบคุมการผ่ านเข้า-ออกประเทศ ทางจุดผ่อนปรน และ
ตามท่าเรื อต่างๆ ซึ่งมีด่านศุลกากร มีทหาร-ตารวจ ฝุ ายปกครอง และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
ประจาก็ตาม ทั้งนี้เพราะผลตอบแทนในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับรายได้
ปกติของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ จึงเป็นสิ่งล่อใจให้ตัดสินใจลงมือกระทาโดยไม่ลังเล
ผู้วิจัยเชื่อว่า การจะลดปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติด ลดการจาหน่าย ลดการแพร่
ระบาด โดยใช้ เ พี ย งการสื บ สวนสอบสวนของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ หรื อ อาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชนบางกลุ่มซึ่งกระทาโดยมีค่าตอบแทนหรือผลตอบแทน อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าจะไม่
เพียงพอ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่องจากภาคประชาชนในการ
แจ้ งเบาะแสโดยไม่ห วังผลตอบแทนในรู ปของทรัพย์สิ นเงินทอง อันจะเป็นความร่ว มมือที่ยั่งยืน
ผู้วิจัยจึงใคร่จะนาหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ย วน้าใจในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เป็นหลักธรรมในการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน
โดยนามาบูรณาการกับหลักการบริหารองค์กรของแม็คคินซีย์ มากาหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อนามาใช้
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ในการปูองกันปราบปรามการลักลอบนาเข้า ลักลอบจาหน่าย รวมถึงลดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนแม่น้าโขง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึก ษาสภาพและปั ญหาความร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและหลักการบริหารองค์กรที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.3 เพื่อนาเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตารวจในการ

ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)
โดยการผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุมแนวคิดการวิจัย เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กรของแม็คคินซีย์ (McKinsey) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม นโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการปู องกัน และปราบปรามยาเสพติด หลั กพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ
สถานการณ์ยาเสพติด
ข้อมูลพื้นที่วิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทาการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth Interviews) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews)
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ เจ้ าหน้าที่ ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้นาชุมชนในระดับตาบลและหมู่บ้าน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้าโขง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 11 คน
จังหวัดนครพนม 10 คน และจังหวัดอุบลราชธานี 9 คน รวม 30 คน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เจ้าหน้าที่ตารวจ นักวิชาการ และ
ผู้นาชุมชน โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 รูป/คน ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ใช้แบบสอบถามกับ
ประชากรที่มีภูมิลาเนาและพักอาศัยอยู่ในอาเภอซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษค่อนข้าง
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รุน แรง และเป็ นอาเภอที่มีพื้นที่ติด กับแม่น้าโขง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จานวน 5 อาเภอ คือ
อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอรัตนวาปี อาเภอโพนพิสัย อาเภอโพธิ์ตาก และอาเภอสังคม จังหวัด
นครพนม จานวน 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองนครพนม อาเภอบ้านแพง อาเภอท่าอุเทน และอาเภอ
ธาตุพนม และจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 3 อาเภอ คือ อาเภอเขมราฐ อาเภอโขงเจียม และอาเภอ
โพธิ์ไทร รวมประชากรทั้งสิ้นจานวน 670,371 คน

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพและปั ญหาความร่ ว มมือ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการปู องกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ชุมชนหมู่บ้านจะมีแผนในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน มีการวางมาตรการทางสังคม ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดไว้ในกฎของหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
แต่ยังขาดช่องทางในการนาเสนอให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง ผู้กากับการหัวหน้า
สถานีจะต้องมอบหมายชุดชุมชนสัมพันธ์เข้าไปทากิจกรรมในชุมชน จัดประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ และได้น าความรู้ ทักษะต่างๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงให้ คาแนะนาวิธีปูองกันปัญหายาเสพติด
นอกจากนี้ ยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และตารวจอาสา เพื่อให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจ
4.2 หลั กพุทธธรรมและหลั กการบริห ารงานที่เป็น ปัจจัยเกี่ยวข้องกับ การสร้างความ
ร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บ ต ารวจในการปู อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) หลักพุทธธรรมที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ
พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจได้นาหลักทานมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อชี้แนะ
แก่ชาวชุมชนที่เป็น จิตอาสา เสี ยสละเวลาออกตรวจตราเวลากลางคืน ตามหมู่บ้ าน รักษาความ
ปลอดภัยในงานเทศกาลต่างๆ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติตามหลักปิยวาจา เหมาะสมกับกาลเทศะ ให้
คาแนะนาประชาชนด้วยถ้อยคาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เจ้าหน้าที่ตารวจได้อานวยความสะดวกใน
การรักษาความสงบในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น อยู่แล้ว
มีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ การร่วมกิจกรรมที่แสดงออกในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อสร้างความ
ศรัทธาแก่ประชาชน เช่น ช่วยเกี่ยวข้าว ถ้ามีกิจกรรมมากกว่านี้จะทาให้ประชาชนรู้สึกดีต่อตารวจ
เจ้าหน้าที่ตารวจจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการ จึงเป็นการปฏิบัติ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะ
ละเว้นไม่ได้ 2) หลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ ตามทฤษฎีการ
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บริหารองค์กรของแม็คคินซีย์ พบว่าโครงสร้างของการทางาน ออกเป็นคาสั่งมอบหมายและมีแผนใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจจะขนานไปกับสภาพแวดล้อมและคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีการศึกษาข้อมูล สภาพของพื้นที่แล้วมาปรับเขตการตรวจของสาย
ตรวจให้เหมาะสม แม่น้าโขงกั้นเขตแดน เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ซึ่งส่วนใหญ่ยาเสพติดมีต้นทางมาจากประเทศ สปป.ลาว จึงต้องมีการปรับการตรวจ เน้นพื้นที่ริม
แม่น้ าโขง การตรวจค้ น จั บ กุ มของเจ้ า หน้ า ที่ต ารวจ ได้ ใช้ กฎหมายเป็นบรรทัด ฐานในทุก กรณี
เนื่องจากจะเป็นการจับโดยชอบ การตรวจค้น จับกุม เป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบการตารวจเกี่ ยวกับคดี มิฉะนั้นตารวจจะเป็นผู้กระทาผิดกฎหมายเสียเอง
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยเน้นปฏิบัติตามแผนของรัฐบาลและแผนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ก็สามารถเรียกกาลังผู้ปฏิบัติได้โดยเร็ว งานจราจรนอกจากการตั้งจุดตรวจ
กวดขันวินัยจราจรแล้วยังกวดขันความผิดเรื่องอื่น รวมทั้งยาเสพติด ตั้งจุดตรวจตามจุดเสี่ยงที่จะเกิด
อาชญากรรม เพื่อเป็นการปูองกัน ปราบปรามอย่างสม่าเสมอ มีการจับกุมคดียาเสพติด แล้วนาไปสู่
การขยายผลถึงผู้ผลิต ผู้ค้ารายย่อย รายใหญ่ ในการดาเนินการกับผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว จะต้องมี
งานการข่ า ว ส่ ว นใหญ่ จ ะจั บ กุ ม ได้ เพราะการข่ า วจากผู้ ห วั ง ดี ห รื อ ผู้ ต้ อ งหาเอง มี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการทางานบางครั้ง บางโอกาส มีการสนธิกาลังกับ
หน่วยงานอื่น ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในการขจัดยาเสพติดให้ลดน้อยลง เพื่อลดจานวนผู้
ติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ปฏิ บั ติ ใ นแนวทางการให้ ค วามรู้ แ ก่ เ ยาวชนถึ ง โทษภั ย ของยาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.4 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ของภาคประชาชนกั บต ารวจในการปู องกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจควรมีการจัดองค์กร/
จัดทาคาสั่ งในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุ ดสกัดควรมีการประชุมร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด การจับกุม ตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่ ควร
แจ้งข้อกฎหมายให้ประชาชนทราบ ควรมีการประสานงานกับคนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีประสบเหตุ เจ้าหน้าที่ตารวจควรจะแก้ไข/ระงับปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดได้ด้วยความ
รวดเร็ว ควรตรวจตรา สอดส่องดูแลอาชญากรรมยาเสพติดในพื้นที่ และควรให้บริการประชาชน
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
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5. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยพบว่า การสร้างความ
ร่วมมือให้ได้ผลเป็นรูปธรรม นาไปใช้ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างจริงจัง จะต้อง
อาศัยหลักการบริหารองค์กรที่มีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ บุคลากร
ทักษะ รูปแบบ และค่านิยมร่วม บูรณาการกับหลักสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา
อัตถจริยา และสมานัตตตา มากาหนดเป็นกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การตั้งจุดตรวจจุดสกัดอาชญากรรม (Structure) โดยเพิ่มจุดตรวจ จุด
สกัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ และตามแนวชายแดนที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ของ พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติด ข้อ
4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจาก
พื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อปูองกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน
รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ และแผนปฏิบั ติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดทุกระดับ และสกัด
กั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 2 การเสนอโครงการ/กิ จ กรรมในการปู อ งกั น อาชญากรรม (Strategy)
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอแก่หน่วยงานระดับสถานีตารวจ เพื่อใช้ในการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ของ พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่
เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 การเฝู า ระวั ง อาชญากรรมโดยการติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด ( Systems)
โดยเสริมสร้างความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ ตามแนวทางตารวจชุมชนสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 4 การฝึกปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ (Staff) โดยให้ชุดปฏิบัติการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ และฝึกยุทธวิธีตารวจอย่างต่อเนื่อง โดยแผนปฏิบัติการปูองกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติด ของสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 กาหนดเปูาหมายพัฒนาระบบงาน
การข่าวทั้งในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ ระดับกองบัญชาการ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
เครือข่ายยาเสพติดทั้งระบบ อีกทั้งการเป็นข้าราชการตารวจมีภารกิจในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม จึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและยุทธวิธีตารวจ โดยได้รับการฝึกอบรมจากสานักงานตารวจ
แห่งชาติอย่างสม่าเสมอ เช่น การทดสอบยิงปืน การทดสอบโดดร่ม รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันอาชญากรรม (Skills) เสริมสร้าง
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปูองกันยาเสพติด
มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ และไม่ละเลยการลักลอบค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- – 2579) กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้
มีพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เปูาหมายที่
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
กลยุทธ์ที่ 6 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม (Style) เพิ่มความมั่นคงในชุมชนให้
ปลอดยาเสพติด พบปะคนในชุมชน พูดจา ชี้แจง แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ให้แก่คนใน
ชุมชน โดยเริ่มที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้
เอื้อต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 7 การร่ ว มสนั บ สนุ นกิ จกรรมของเจ้าหน้ าที่ตารวจ (Shared Values)
ส่งเสริ มสนั บสนุน การมีส่ วนร่วมของภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และ
ครอบครัว ในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาว
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยในพื้นที่ ควรบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชน
โดยการให้คาแนะนา ให้โอกาส พูดคุยด้วยมิตรไมตรี ด้วยความสุภาพ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน กระทาอย่างเท่าเทียม เป็นกันเองและอย่างต่อเนื่อง
2) ในส่วนหน่วยงานอื่นของสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรปลูกฝังให้ข้าราชการตารวจ
ยึดมั่นในอุดมคติตารวจ 9 ประการ
3) ในระดับสถานีตารวจทั่วประเทศ ควรเน้นการปฏิบัติด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มี
การฝึกร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ ตารวจอาสา และประชาชนในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ปูองกันปราบปราม การแจ้งข่าว เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับชุมชน
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎ ระเบี ยบและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้
ชัดเจน
2) ควรมุ่งเน้นการฝึกทักษะต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชน เช่น ยุทธวิธีตารวจ ทักษะใน
การตรวจตราและเฝูาระวังชุมชน
3) ควรปรับรูปแบบและทิศทางในการดาเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงให้ความร่วมมือ ใกล้ชิดกับชุมชน โดยใช้หลักตารวจชุมชนสัมพันธ์
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยในด้านประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือ เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสาคัญ
ของการสร้างความร่วมมือ เนื่องจากการนาเข้ายาเสพติดที่มีปริมาณลดลง จะเป็นการลดการนาเงิน
ออกไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด มี ป ริ ม าณลดลง งบประมาณในการดู แ ลรั ก ษา
และปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงตามไปด้วย
2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับจากความร่วมมือในการ
ปูองกันปราบปราม กับงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐได้รับจัดสรร เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้อย่างเหมาะสม
3) ควรศึกษาวิจั ย ด้านหลั กธรรมซึ่งเป็นความจาเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิ บัติงาน
ร่วมกับชุมชน จะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และนาไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
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