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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยของตลาด
น�ำ้ ดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเพือ่ เป็นแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ�ำนวน 15 คน ผูว้ จิ ยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เป็นผู้ให้ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวายที่
พบ เช่น ความเพียงพอของอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการปฏิบตั งิ านด้านการรักษาความปลอดภัย
ในตลาดน�ำ้ ดอนหวายมีนอ้ ย ความเข้มงวดในเรือ่ งของการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ยังไม่เข้มงวดเท่าทีค่ วร
ขาดงบประมาณการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพือ่ ป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุใน
การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ 2) ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีด้วยกัน 8 แนวทาง แบ่ง
ออกเป็นภาครัฐ 5 แนวทาง ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกัน
อาชญากรรม การพัฒนาคน การพัฒนาคุณภาพระบบคมนาคมขนส่ง และการน�ำความร่วมมือระหว่าง
ต�ำรวจกับประชาชนมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม ภาคเอกชน 1 แนวทาง ได้แก่ การเป็นเจ้าบ้านที่
ดี ภาคชุมชน 1 แนวทาง ได้แก่ การเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดในชุมชน และภาค
นักท่องเที่ยว 1 แนวทาง ได้แก่ การสร้างความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของ
ตลาดน�ำ้ ดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมทีส่ ำ� คัญ คือ การน�ำความร่วมมือระหว่างต�ำรวจ
กับประชาชนมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม ความเข้าใจอันดีระหว่างต�ำรวจกับประชาชนเป็นวิธกี าร
เอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงสาเหตุที่มาของปัญหา
โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ มีการเสนอปัญหาร่วมกันร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมวางแผน การสร้างความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการควบคุมและป้องกันอาชญากรรมรวม
ทั้งการน�ำทรัพยากรในพื้นที่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

Abstract

Research on ways to increase the security effectiveness of Don Wai floating
market, Sam Phran district Nakhon Pathom Province have purposes to study the
security problems and obstacles of Don Wai Floating Market, Sam Phran District,
Nakhon Pathom Province and to be a guideline to increase the security efficiency of
Don Wai Floating Market, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. This research
is a qualitative research. In-depth interviews of 15 people. The researcher selected
purposive sampling as the data provider.
The findings of the research were: 1) the problems and obstacles of the security
of Don Wai floating market, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, are the
adequacy of the police officers in the operation of security in the Don Wai floating
market are few, the strictness of law enforcement is not as strict as it should be. Lack
of funds to support tools and equipment to prevent crimes or accidents in helping
tourists. There are communication problems and the coordination between government
agencies and the private sector is not effective. Traffic system management still needs
to increase efficiency. 2) There are 8 ways to increase the security of Don Wai Floating
Market, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, divided into 5 government
sectors which are law enforcement, resource management for crime prevention,
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human development, quality of transportation system development and the use of
cooperation between the police and the people in crime prevention, private sector 1
way is to be a good host in the community,1 way is to watch out for crime prevention
in the community. And the tourist sector 1 approach, namely raising awareness in
tourism activities.
Suggestions for increasing the security effectiveness of Don Wai floating market,
Sam Phran District, Nakhon Pathom Province is important to bring cooperation between
the police and the people to prevent crime. A good understanding between the police
and the people is a way to facilitate the police and people in the area to access
the root cause of the problem by allowing the people to participate in resolving the
problem as well as the integration of work. Together with the police. There are problems
proposed together, shared ideas, joint planning, creating a positive relationship with
the people. By allowing people to participate in the control and prevention of crime,
including the use of resources in the area to benefit By focusing on activities that
create cooperation between citizens and the police.
Keywords: Guidelines to Improvement Efficiency/ Safety Management/ Don Wai
Floating Market/ Nakhon pathom Province
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ตลาดน�้ำดอนหวาย ตั้งอยู่ในต�ำบลบางกระทึก ซึ่งต�ำบลบางกระทึกและต�ำบลใกล้เคียง ยัง
ประสบกับปัญหาเรือ่ งความไม่ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วเช่นเดียวกันกับแหล่งท่องเทีย่ วอีกหลายแห่ง
ในประเทศไทย จากสถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) ของสถานีต�ำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งดูแล 7 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบางกระทึก ต�ำบลกระทุ่มล้ม ต�ำบลไร่ขิง
ต�ำบลท่าตลาด ต�ำบลท่าข้าม ต�ำบลป้อมใหญ่ และต�ำบลยายชา (สถานีต�ำรวจภูธรโพธิ์แก้ว, 2561) มี
รายละเอียดตามประเภทความผิดต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทฐานความผิดเกีย่ วกับชีวติ ร่างกายและเพศ รับ
แจ้งจ�ำนวน 103 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 85 ราย คิดเป็นคน จ�ำนวน 106 คน สามอันดับสูงสุด
ของฐานความผิดนี้ คือ การท�ำร้ายร่างกาย รับแจ้ง 68 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 59 ราย รองลง
มา คือ ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา รับแจ้ง 13 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 12 ราย คดีความผิดพยายามฆ่า
รับแจ้ง 12 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 8 ราย ตามล�ำดับ ประเภทฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ใน
ภาพรวมรับแจ้ง 311 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 213 ราย คิดเป็นคน จ�ำนวน 252 คน สามอันดับ
สูงสุดของฐานความผิดนี้ คือ ลักทรัพย์ รับแจ้ง 181 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 130 ราย คดียกั ยอก
ทรัพย์ รับแจ้ง 39 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 25 ราย และ คดีฉ้อโกง รับแจ้ง 34 ราย ด�ำเนินการ
ไปแล้ว 15 ราย ตามล�ำดับ ประเภทฐานความผิดพิเศษ รับแจ้งอยู่ที่ 23 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว
20 ราย ฐานความผิดพิเศษนี้ เช่น การละเมิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ การ
ละเมิด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น ฐานคดีความผิดทีร่ ฐั เป็นผูเ้ สียหาย รับแจ้ง
1,188 ราย ด�ำเนินการจับกุมไปแล้ว 994 คน (สถานีต�ำรวจภูธรโพธิ์แก้ว, 2561)
ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เห็นว่าตลาดน�ำ้ ดอนหวายเป็นตลาดน�ำ้ ทีม่ ชี อื่ เสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และ
เป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติมาช้านาน โดยปัจจุบนั ผลกระทบต่อแหล่งท่อง
เทีย่ วด้านความผิดคดีอาญา จากรายงานสถิตฐิ านความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุม่ ) ของสถานีตำ� รวจภูธร
โพธิแ์ ก้ว ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายหรือผลระทบต่อการท่องเทีย่ วซึง่ เป็นราย
ได้หลักของชุมชนดอนหวายและชุมชนใกล้เคียง สภาพเศรษฐกิจตกต�ำ่ และเป็นผลเสียต่อการท่องเทีย่ ว
ในระยะยาวด้วย ความปลอดภัยเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ที่ประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นจึงควรพัฒนาและหาแนวทางในการจัดการปัญหาตลอดจนการป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันปัญหาได้ทั้งหมดแต่ก็สามารถเตรียม
การรับมือสถานการณ์เหล่านัน้ ได้โดยผ่านการวางแผนการจัดการเพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อชุมชน
นักท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและภาพลักษณ์ของพืน้ ทีต่ ลาดน�ำ้ ดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงควรได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน�้ำ หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของประเทศไทยด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
ทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) ได้อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอ
บของการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลีย่ ม 3 ด้าน คือ
1. ผู้กระท�ำผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Crave) จะก่อเหตุหรือต้อง
การลงมือกระท�ำความผิด
2. เหยือ่ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสงิ่ ของทีถ่ กู มุง่ หมายกระท�ำ
ต่อ หรือเป็นเป้าหมายทีต่ อ้ งการกระท�ำผิด
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่
ผูก้ ระท�ำผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท�ำความผิดหรือก่ออาชญากรรม        
เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท�ำให้เกิด
อาชญากรรมขึน้ ทฤษฏีดงั กล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือการป้องกันไม่ให้
เกิดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท�ำอย่างไรก็ตามทีจ่ ะให้องค์ประกอบของสามเหลีย่ มอาชญากรรม
ด้านใดด้านหนึ่งหายไป ก็จะท�ำให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานของต�ำรวจในแต่ละ
พื้นที่ ควรน�ำแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กล่าวคือ ต้องพยายามท�ำให้องค์ประกอบการเกิดอาชญากรรม ด้านใดด้านหนึง่
ของสามเหลีย่ มหายไป โดยมีวธิ กี ารในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนีค้ อื
1. ด้านผู้กระท�ำผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยายามลดหรือควบคุมจ�ำนวนผู้กระท�ำ
ความผิดหรือคนร้ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมุง่ เน้นใช้ทฤษฎีบงั คับใช้กฎหมาย (Law Enforcement
Theory) เช่น การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นพืน้ ที่ การก�ำหนดมาตรการควบคุมแหล่งอบายมุข
หรือสถานบริการทีจ่ ะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ การ
ไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เพือ่ ให้สามารถจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดหรือคนร้ายได้อย่างทัน
ท่วงที รวมทัง้ การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
ให้โทษ และปัญหาการว่างงาน
2. ด้านเหยือ่ (Victim)/เป้าหมาย (Target) ผูเ้ สียหายหรือเหยือ่ หรือประชาชนทัว่ ไปต้องรูจ้ กั
การป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม ต�ำรวจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
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ในพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม หรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
3. ด้านโอกาส (Opportunity) โอกาสทีผ่ กู้ ระท�ำความผิดหรือคนร้ายจะลงมือก่ออาชญากรรม
นัน้ จะต้องอาศัย เวลาและสถานทีท่ เี่ หมาะสมในการก่อเหตุ ต�ำรวจต้องพยายามหาวิธกี ารเพือ่ ทีจ่ ะตัด
ช่องโอกาสของคนร้ายดังกล่าว โดยแยกออกเป็น
3.1 เวลา ต้องพยายามตัดช่องโอกาสในเรือ่ งเวลาทีจ่ ะเกิดเหตุ โดยมุง่ เน้นการปรากฏตัวของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสายตรวจ (Show off Force) การตัง้ จุดตรวจค้น เป็นต้น
3.2 สถานที่ ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการตั ด ช่ อ งโอกาสในเรื่ อ งสถานที่ นั้ น สามารถกระท� ำ ได้
หลายวิธีและมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น การจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัยตามโครงการพื้นที่
ปลอดภัย (Safety Zone) หรือโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch) รวมตลอด
ถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ นีต้ ำ� รวจจะต้องเข้าไปจัดการให้
มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพือ่ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ตามโครงการต�ำรวจผูร้ บั ใช้ชมุ ชน (Community Policing) โดยมุง่ เน้นการสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยการท�ำให้องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ด้านใด
ด้านหนึง่ ของสามเหลีย่ มหายไป ตามหลักการของทฤษฎีสามเหลีย่ มอาชญากรรม ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
จะท�ำให้การปฏิบตั งิ านของต�ำรวจมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
ดังนัน้ จึงเห็นควรทีผ่ บู้ งั คับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ควรน�ำแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับต�ำรวจ เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมได้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สงู สุด และสร้างความพึงพอใจแก่พน่ี อ้ งประชาชนทัว่ ไป
ส�ำหรับมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก อาจแบ่งออกเป็น 5 มาตรการ ดังนีค้ อื
1. โดยต�ำรวจ หมายถึง การป้องกันอาชญากรรมในหน้าทีข่ องต�ำรวจ เช่น การจัดสายตรวจ
ออกตรวจ การตัง้ จุดตรวจค้น
2. โดยเจ้าของพื้นที่ หมายถึง เจ้าของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ต้องให้ความสนใจในการป้องกัน
อาชญากรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องตนเอง เช่น ห้างสรรพสินค้า หมูบ่ า้ น สถานทีท่ ำ� งาน เป็นต้น
3. โดยผู้ใช้พื้นที่ หมายถึง ประชาชนโดยทั่วไปที่เข้าไปใช้พื้นที่ต่าง ๆ จะต้องรู้จักระมัดระวัง
ในการป้องกันตนเอง เช่น การแต่งตัว การประดับของมีค่าติดตัว
4. โดยหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันอาชญากรรม เช่น องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
5. โดยใช้เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ช่วยในการป้องกันอาชญากรรม
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สัญญาณเตือนภัย
สรุปได้ว่าส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
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โดยก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ มุ ่ ง เน้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรมเชิ ง รุ ก
ดั ง นั้ น ในการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจในแต่ละพืน้ ที่ ควรน�ำแนวคิดของทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทัง้ ด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลง
ของสังคมในยุคปัจจุบนั โดยให้มกี ารประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกภาคส่วน
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม
ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมเป็นความพยายามของนักวิชาการทีจ่ ะน�ำ
แนวความคิดทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายและทฤษฎีต�ำรวจชุมชนสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์
โดยสาระส�ำคัญของทฤษฎีนี้อยู่ที่การลดช่องโอกาสส�ำหรับการประกอบอาชญากรรม ภายใต้เงื่อนไข
สภาพแวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทัง้ ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน สังคมภายใต้กรอบ
กฎหมายซึง่ ตราขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมด้วย ส�ำหรับแนวทางหลักของการควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อมมี 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก การกล่อมเกลาและปลูกฝังจิตส�ำนึก
ส�ำหรับบุคคลจัดเป็นแผนระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสถาบันทางครอบครัว เริ่มจากครอบครัว
สถาบันการศึกษา ศาสนาและการเมือง และจ�ำเป็นต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แนวทางที่
สอง การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อขัดขวางการละเมิดกฎหมาย คือ เป็นแผน เร่งด่วนและต่อเนื่อง ซึ่ง
สามารถแยกพิจารณาได้ 2 มิติและมีมาตรการรองรับกล่าวคือ
มิติที่ 1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม
1. ระดับชุมชนเป็นมาตรการการวางผังเมืองและชุมชนการติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่าง การออกแบบ
อาคารและการสลักหมายเลขบนทรัพย์สิน
2. ระดับบ้านเรือน เป็นมาตรการความมัน่ คงของประตูหน้าต่าง การใช้สญ
ั ญาณเตือนภัย การ
ใช้อุปกรณ์เปิดปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
มิติที่ 2 สภาพแวดล้อมนามธรรม
1. มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย
2. มาตรการสายตรวจประชาชน
3. มาตรการตรวจตราบ้านเมือง
มาตรการในการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่
1. เพื่อนบ้านเตือนภัย เป็นการรวมตัวของประชาชนชาวเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง
ทศวรรษที่ 1960 โดยมีหลักด�ำเนินการ สมาชิกอาสาสมัครในโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยจะแบ่งกลุ่ม
พื้นที่รับผิดชอบและเลือกตั้งบุคคลขึ้นท�ำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน
สมาชิกอาสาสมัครจะช่วยกันสังเกต สอดส่องและแจ้งพฤติกรรมบุคคลยานพาหนะหรือสภาวการณ์
ที่น่าสงสัยไปยังต�ำรวจท้องที่และเพื่อนบ้านโดยอาศัยการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก ส�ำหรับต�ำรวจ
ท้องถิน่ นอกจากจะช่วยวางแผนด�ำเนินการแล้ว ยังมีบทบาทส�ำคัญในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกลวิธขี อง
คนร้ายและแนะน�ำสมาชิกถึงวิธที เี่ หมาะสม ในการให้ความคุม้ ครองครอบครัวและทรัพย์สนิ จากโจรภัย
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มีการจัดท�ำจุลสารเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะอาชญากรรม ประเภทและลักษณะพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของ
อาชญากรรม แผนประทุษร้ายของคนร้าย ต�ำหนิ รูปพรรณ และภาพถ่ายอาชญากรรมที่หลบหนีรวม
ทั้งค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ
2. สายตรวจประชาชน เป็ น โครงการที่ น� ำ มาใช้ กั บ ที่ พั ก อาศั ย แฟลต หรื อ สถานที่ ที่
เช่นนี้ มีบริเวณทางหน้าห้องพัก ทางขึ้นบันได ภายในลิฟท์หรือแม้แต่บริเวณลานจอดรถซึ่งปราศจาก
ผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงเป็นโอกาสที่อาชญากรแต่ละประเภทจะฉวยโอกาสประกอบอาชญากรรม
ได้ ง่าย ดังนั้น การเคหะของมหานครนิวยอร์ค ได้คัดเลือกอาสาสมัคร 11,000 คน ซึ่งพักอาศัยใน
อาคาร เคหะแบ่งพื้นที่เขตการรับผิดชอบจากบริเวณทั้งหมดของอาคาร 650 หลัง โดยมีหลักด�ำเนิน
การ คือ อาสาสมัครท�ำหน้าที่หมุนเวียนกันรับผิดชอบตรวจตราในเขตพื้นที่ของตน สังเกตบุคคลยาน
พาหนะและอาคารสถานทีท่ ผี่ ดิ จากสภาวะปกติดแู ลความเรียบร้อยภายนอกให้แก่สมาชิกในชุมชน เมือ่
อาสาสมัครตรวจพบสถานการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นในบริเวณใด หน้าที่ของสายงานตรวจ อาสาสมัครก็
คือการโทรศัพท์แจ้งเหตุกับต�ำรวจท้องที่หรือสายตรวจรถวิทยุโดยเร็วจากนั้นก็รอรับต�ำรวจเมื่อมาถึง
สถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งให้ข้อมูลขั้นต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหากมีความจ�ำเป็นเพื่อ ความปลอดภัย
ภัยของเพื่อนบ้าน อาสาสมัครอาจพิจารณาด�ำเนินงานกระจายเครือข่ายพร้อมทั้งแจ้ง แนวทางที่ควร
ปฏิบัติส�ำหรับสมาชิกในละแวกบ้านที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนประสานงานกับสาย ตรวจอาสาสมัคร
ของชุมชนใกล้เคียงอื่นด้วย
3. ตรวจตราบ้านเรือน เป็นโครงการประชาชนช่วยจ�ำกัดอาชญากรรมในเมือง Lima รัฐ Ohio
และเมือง Kalamazoo รัฐ Michigan ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังไม่มีการประยุกต์ใช้มาตรการเพื่อนบ้านเตือน
ภัยและมาตรการสายตรวจประชาชน โดยมีหลักด�ำเนินการคือเพือ่ นบ้านในละแวกบ้านใกล้เคียงจะช่วย
เป็นหูเป็นตาแทนกันในระหว่างที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงเดินทางไปธุรกิจ หรือ พักผ่อนต่างจังหวัด โดย
เฉพาะไม่มีคนดูแลบ้าน ซึ่งนอกจากเพื่อนบ้านจะเป็นหลักในการช่วยเอาใจใส่ในการดูแลเคหะสถาน
แล้วยังสามารถร้องขอให้ต�ำรวจช่วยตรวจตราเพื่อส่งเสริมการดูแลของเพื่อนบ้านได้ด้วย การป้องกัน
อาชญากรรมโดยจัดการสภาพแวดล้อมจึงมิได้หมายถึงการป้องกันตนเอง แบบโดดเดี่ยว โดยอาศัย
เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมพื้นฐานของชุมชนด้วย
ประชาชนต้องเป็นฝ่ายจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ขึ้นเองรวมทั้งรวมตัวกันเอง รวมทั้งโครงการที่อยู่อาศัย
การออกแบบและจัดระเบียบผังเมืองหรือชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในลักษณะทีเ่ ป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในชุมชนอีกด้วย การจัดสภาพทัว่ ไปไม่วา่ ระดับเมือง ชุมชน หรือในกลุม่ บ้านในลักษณะเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล�้ำสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล มุ่ง
สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันชีวติ ร่างกายและ ทรัพย์สนิ ของตนเองและ
ของบุคคลอืน่ ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมเป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ประชาชนเป็น แกนน�ำในการป้องกันปัญหา
อาชญากรรม ในส่วนของต�ำรวจก็มีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผนสนับสนุน และให้ค�ำปรึกษาแก่ชุมชนใน
การป้องกันอาชญากรรมตามหลักชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations Approach) งานป้องกัน
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อาชญากรรมถือว่าเป็นงานหลักของต�ำรวจและมีความส�ำคัญยิง่ กว่าการสอบสวนโดยให้ความส�ำคัญกับ
ยุทธวิธขี องต�ำรวจในการป้องกันอาชญากรรมทีม่ งุ่ ไปทีก่ ารตรวจท้องทีห่ รือการลดตระเวนจนได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของงานต�ำรวจ
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีนใี้ ห้ความส�ำคัญของสภาพแวดล้อมมากเพราะถ้าหากจัด สภาพแวดล้อม
ให้แข็งแกร่งสามารถที่จะขัดขวางการละเมิดกฎหมายได้โดยสมบูรณ์ การกระท�ำก็ ไม่ส�ำเร็จ ในทาง
ตรงกันข้ามหากจัดสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ก็อาจจะท�ำให้พฤติกรรมไม่ละเมิด กฎหมายเปลี่ยนไป
เป็นพฤติกรรมละเมิดกฎหมายแฝงและน�ำไปสู่พฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือการกระท�ำผิดอาญาได้
ในที่สุด
ขัดแย้ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้
การด�ำเนินงานพัฒนาไปในทางที่ดีประสบผลส�ำเร็จได้และเกิดผลดีต่อชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั ถึงแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของตลาด
น�้ำดอนหวาย อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) อันประกอบไปด้วย การทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Review Literature) โดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย อาชญากรรมและการ
ป้องกันในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการจัดการความปลอดภัย และการสัมภาษณ์
เจาะลึก (in-depth interview) จากคณะกรรมการชุมชนตลาดน�ำ้ ดอนหวาย ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
บริหารตลาดน�้ำดอนหวาย และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อ�ำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ส�ำหรับการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ (Key Informant) จ�ำนวน 15 คน เป็นการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face
to face Interview) เกีย่ วกับปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส�ำเร็จและแนวทางการรักษาความปลอดภัย
ของตลาดน�้ำดอนหวาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์

ผลการศึกษา

1. จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การรักษาความปลอดภัยของตลาดน�ำ้ ดอนหวาย คือ ความเพียงพอของอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจใน
การปฏิบตั งิ านด้านการรักษาความปลอดภัยในตลาดน�ำ้ ดอนหวายมีนอ้ ย ความเข้มงวดในเรือ่ งของการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ขาดงบประมาณการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น ยังมีปัญหาด้านการ
สือ่ สารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
การจัดระบบการจราจรยังคงต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ช่องทางการจราจรยังคับแคบ ขณะ
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อภิปรายผล

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยแล้ว มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำ
ดอนหวาย คือ ความเพียงพอของอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในตลาดน�ำ้ ดอนหวายมีนอ้ ย ความเข้มงวดในเรือ่ งของการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ยังไม่เข้มงวด
เท่าที่ควร ขาดงบประมาณการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือ
อุบตั เิ หตุในการช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วเบือ้ งต้น ยังมีปญ
ั หาด้านการสือ่ สารและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่มปี ระสิทธิภาพการจัดระบบการจราจรยังคงต้องเพิม่
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น ช่องทางการจราจรยังคับแคบ ขณะเดียวกันป้ายสัญลักษณ์และป้ายการบอก
ทางยังไม่ชัดเจน การรับแจ้งเหตุยังไม่มีความทันต่อเวลา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยัง
ไม่ทั่วถึงส�ำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวาย อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นแนวทางที่ต้องเกิดจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วน
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เดียวกันป้ายสัญลักษณ์และป้ายการบอกทางยังไม่ชัดเจน การรับแจ้งเหตุยังไม่มีความทันต่อเวลา
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึงส�ำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร
2. จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยความส�ำเร็จใน
การรักษาความปลอดภัยของตลาดน�้ำดอนหวายอ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คือ ความเข้มงวด
ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ปัจจัยต่อมาคือระบบความปลอดภัย
และสุขอนามัยในพื้นที่ตลาด การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานให้มีความทัน
เวลาต่อเหตุการณ์ การพัฒนาคน ทั้งผู้ประกอบร้านค้า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานภาครัฐและความร่วมมือกันระหว่างหน่วย
งานภาครัฐกับประชาชน
3. จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางทีเ่ หมาะสมใน
การรักษาความปลอดภัยตลาดน�้ำดอนหวาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยตลาดน�้ำดอนหวาย คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน การสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย
4. จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางทีเ่ หมาะสมใน
การรักษาความปลอดภัยตลาดน�้ำดอนหวาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยตลาดน�้ำดอนหวาย คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน การสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน การพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย
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เสียจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุดในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของจุด
หมายปลายทางการท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย 8 แนวทาง แบ่งออกเป็น ดังนี้ ภาครัฐ 5 แนวทาง ได้แก่
1) การบังคับใช้กฎหมาย 2) การบริหารจัดการทรัพยากรในการป้องกันอาชญากรรม 3) การพัฒนาคน
4) การพัฒนาคุณภาพระบบคมนาคม 5) การน�ำความร่วมมือระหว่างต�ำรวจกับประชาชนมาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม ภาคเอกชน 1 แนวทาง ได้แก่ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภาคชุมชน 1 แนวทาง ได้แก่
การเฝ้าระวังเพื่อการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดในชุมชน ภาคนักท่องเที่ยว 1 แนวทาง ได้แก่ การ
สร้างความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของชุมชนและเพือ่ การป้องกันอาชญากรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมโดยจัดกิจกรรมในรูปของโครงการต�ำรวจบ้าน การจัดตั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร รวมทั้งการจัดอบรมโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนได้ทราบวิธี
การง่าย ๆ ในการจ�ำต�ำหนิรูปพรรณของคนร้าย อาวุธ ยานพาหนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน
จับกุมผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ
3. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะงานเชิงรุกและงานด้านบริการประชาชน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
5. ด�ำเนินการคัดเลือกประชาชนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีพ่ ลเมืองดี เพราะว่า การคัดเลือกและมอบรางวัล
ให้กับสถานีต�ำรวจ/หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่ช่วยเหลือกิจการสถานีต�ำรวจหรือปฏิบัติหน้าที่
พลเมืองดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สังคม
ปลอดภัยประชาชนมีความผาสุกและเป็นโอกาสดีที่ได้ประกาศให้สังคมได้ทราบถึงการประกอบคุณ
งามความดีของประชาชน ท�ำให้มีแรงจูงใจในการท�ำความดีต่อชุมชนมากขึ้น
6. มีการก�ำหนดนโยบายทิศทางการป้องกันอาชญากรรมระหว่างต�ำรวจกับองค์กรภาครัฐระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อหามาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่
7. น�ำภาคเอกชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับต�ำรวจในพื้นที่ฐานความคิดในรูปแบบพลัง
ประชาชน ตามนโยบายทิศทางการป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
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8. จะต้องมีการจัดท�ำข้อมูลท้องถิน่ และแผนทีช่ มุ ชน พร้อมทัง้ ปรับปรุงให้ทนั สมัยถูกต้องอย่าง
สม�ำ่ เสมออีกทัง้ จะต้องค้นหาหรือสร้างผูน้ ำ� ในชุมชนต่าง ๆ ในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่าง
ต�ำรวจได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม
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