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(ก) 

คํานํา 

 

    คูมือการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.) 

วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในหัวขอการฝกอบรม “การเขียนคูมือการ

บริหาร” ซ่ึงผูเขียนเลือกเขียนคูมือการบริหารในหัวขอเรื่อง การบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดี

ประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง นั้นเนื่องจากงานในหนาท่ีรับผิดชอบหลักของผูเขียนนั้น 

เก่ียวของกับการบริหารงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง และเนื่องจากสถานการณปจจุบัน หนึ่งใน

ปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนถือเปนคดีอุกฉกรรจและเปนท่ีสนใจของประชาชน ซ่ึงปรากฏตามสื่อสารมวลชน

ตาง ๆ อยางตอเนื่อง คือคดีปลนทรัพย ธนาคาร รานทอง ดังจะเห็นไดจากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติซ่ึง

จะสงผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดเขียนคูมือการบริหารการปองกันและ

ควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชประโยชนสําหรับการ

บริหารของผูบริหารงานปองกันคดีประเภทดังกลาว 

   คูมือการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง ถือเปนคูมือสําหรับผูบริหารหนวยงาน เพ่ือใชเปนกรอบยุทธศาสตรและแนวทางในการ

บริหารจัดการกับความทาทายในการบริหารงานในสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ผูเขียน

หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับนําไปใชในการบริหารงานปองกันและควบคุม

อาชญากรรมของผูบริหารงานในสายงานปองกันปราบปราม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

              พันตํารวจเอก    ชรินทร  โกพัฒนตา 

              รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 

                      มีนาคม  ๒๕๕๗ 



๑ 

 

บทนํา 

 

ภาพท่ี ๑ 0พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 0 รัชการท่ี ๕ 

“ การจับผูรายนั้นไมถือเปนความชอบ 

เปนแตนับวาผูนั้น ไดกระทําการครบถวนแกหนาท่ีเทานั้น 

แตจะถือเปนความชอบตอเม่ือไดปกครองปองกันเหตุราย 

ใหชีวิตและทรัพยสินของขาแผนดินในทองท่ีนั้น 

อยูเย็นเปนสุขพอควร…” 

  จากพระบรมราโชวาทของ 0พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี ๕ ขางตน ถือไดวา

เปนการวางรากฐานหรือหลักการทํางานในดานการปองกันและควบคุมอาชญากรรม ท่ีสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ และ 0ขาราชการตํารวจทุกคนควรนอมนํามาปฏิบัติ คือการมุงเนนการปองกันอาชญากรรม (Crime 

Prevention) กอนท่ีจะมีเหตุรายเกิดข้ึน มากกวาการสืบสวนติดตามจับกุมคนรายมาลงโทษ สืบเนื่องจาก

สถานการณโลกปจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว สําหรับประเทศไทยเรานั้น กําลังเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป ๒๕๕๘ ทําใหการกออาชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เชน 

อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย ซ่ึงมีตัวบงชี้จากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนึ่งใน

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนแลวท่ีถือวาเปนคดีอุกฉกรรจ ท่ีสื่อมวลชนและประชาชนใหความสนใจอยางมาก คือคดี

ปลนทรัพย ชิงทรัพย ธนาคาร รานทอง ซ่ึงปรากฏตามสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่องกอใหเกิดความหวาดกลัวและ

ความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในวงกวาง การบริหารการปองกันและควบคุม



๒ 

 
อาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง จึงถือเปนการกําหนดนโยบายในการปองกัน

เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท พฤติกรรมของตํารวจ ใหเหมาะสมกับสภาวการณท่ีผันแปรอยางรวดเร็ว

และเพ่ือตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ท่ีมาพรอมกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว การบริหารการปองกันอาชญากรรมท่ี

มีประสิทธิภาพจึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป มีความเชื่อม่ันตอเจาหนาท่ีตํารวจและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได อยางเปนปกติสุข ปลอดจากปญหาท่ีจะกระทบกระเทือนตอสภาพความเปนอยูของคนใน

สังคม   สภาพปญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมข้ึน มีสวนสงผลไปถึงปญหาอ่ืนๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม  

ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน ทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในความปลอดภัย ของชีวิตและ

ทรัพยสิน  อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรม รวมท้ัง

การรักษาความสงบเรียบรอยและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติอีกดวย                      

   

  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง เปนหนวยงานหนึ่งของ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 

๙  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   ท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม และควบคุม

อาชญากรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหอยูในระดับท่ีไมกระทบตอการดํารงชีวิตปกติของประชาชนในสังคม จําเปนตอง

ตระหนักและเพ่ิมบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับกับความคาดหวังของสังคมท่ีตองการ

ใหตํารวจมีความสามารถในการแกไขปญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

ประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง รวมถึงปญหาการแพรระบาดของ    ยาเสพติด ปญหาการ

กอการราย และการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในรูปแบบตาง ๆ สําหรับแนวทางการแกไขปญหา

อาชญากรรมท่ีถูกตองและไดรับการยอมรับวามีประสิทธิผลดี คือการมุงเนนการปองกันมากกวา การ

ปราบปรามอาชญากรรม   การปองกันไมใหมีเหตุเกิดข้ึนจะมีผลดีมากกวา  การมุงสืบสวนจับกุมคนรายมา

ลงโทษหลังจากท่ีเกิดเหตุแลว  
 

          ซ่ึงแนวความคิดในการบริหารงานเก่ียวกับการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษราย

ตอทรัพย ธนาคาร  รานทอง มีอยู ๓ แนวคิด ไดแก แนวคิดท่ีหนึ่ง จะเนนการใชกําลังตํารวจ เปนหลัก ในการ

บังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) การตรวจทองท่ี  การจัดสายตรวจ การจัดเขตตรวจ   เนนการปรากฏ

ตัวของเจาหนาท่ีตํารวจสายตรวจ เพ่ือลดชองวางและโอกาสในการกระทําผิดของคนราย  มุงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการนํามาใชในการปฏิบัติงาน    ซ่ึงถือเปนการ

ดําเนินการปองกันอาชญากรรมโดยเจาหนาท่ีตํารวจ แนวคิดท่ีสอง ใหความสําคัญในการประสานความรวมมือ

กับผูประกอบการและเจาของพ้ืนท่ีจากหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมท้ังคนในชุมชนเองในการ

รวมมือกันในการปองกันอาชญากรรม และแนวคิดท่ีสาม จะเปนการบูรณาการผสมผสานระหวางตํารวจ 

เจาของสถานท่ีหรือผูประกอบการธนาคาร รานทอง และประชาชนผูใชพ้ืนท่ี ในการประสานความรวมมือใน

การปองกันอาชญากรรม มาเปนคูมือบริหารงานฉบับนี้ เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันฯ ใชเปนเครื่องมือตัดสินใจ

ในการกําหนดนโยบายบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีดังกลาวไดนั่นเอง 

 



๓ 

 
วัตถุประสงคของคูมือ 

 

  สืบเนื่องจากผูเขียนไดเขารับการฝกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง (บตส.) และงานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบประจํานั้น เก่ียวกับการบริหารงานปองกับปราบปราม จึงไดจัดทําคูมือการบริหารงาน

ปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง เลมนี้ ข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

   ๑. เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม ใชเปนเครื่องมือตัดสินใจในการกําหนดนโยบายท่ี

เหมาะสมและติดตามประเมินผลการปองกันอาชญากรรม ประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง 

   ๒.  เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม สามารถปรับใชทฤษฎีการปองกันอาชญากรรม

ตามหลักวิชาการ ใหเขากับสถานภาพอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจริงได ในสถานการณปจจุบัน 

  ๓. เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม สามารถนําเอาแนวทางและหลักการในการ

ปองกันและควบคุมอาชญากรรม ในสภาวะท่ีมีขอจํากัดทางการบริหารงานในหลาย ๆ ดาน เพ่ือใหการ

บริหารงานปองกันอาชญากรรมเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  ๔. เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม สามารถนําเอาแนวทางและหลักการในการ

ปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ไปประยุกตปรับใชกับการ

บริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ ได 

   ๕. เพ่ือใหผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม สามารถนําเอาแนวทางและหลักการในการ

ปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง เพ่ือไปเสริมสรางการมี

สวนรวม เครือขายภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันอาชญากรรมรวมกัน 

 

ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 
 

  หลักการสําคัญสําหรับบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม  ผูบริหารนั้น

จะตองสามารถเปนผูตัดสินใจในการกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีใน

การควบคุมอาชญากรรม และติดตามประเมินผลการปองกันอาชญากรรม ประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง ซ่ึงหากมีขอบกพรองในเรื่องของการนําไปปฏิบัติผูบริหารนั้นตองสามารถประเมิน

สถานการณและตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการบริหารงานใหมไดอยางเหมาะสมและสามารถแกไข

ขอบกพรองนั้นได โดยผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมนั้นจะตองสามารถปรับใชทฤษฎีการปองกัน

อาชญากรรมตามหลักวิชาการ ใหเขากับสถานภาพอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจริงได ในสถานการณปจจุบันและ

สามารถนําเอาแนวทางและหลักการในการปองกันและควบคุมอาชญากรรม ในสภาวะท่ีมีขอจํากัดทางการ

บริหารงานในหลาย ๆ ดาน นําไปกําหนดแนวทางการบริหารในการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภท

ประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง  เพ่ือใหการบริหารงานปองกันอาชญากรรมนั้นเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลโดยมีตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรม 
 

 

 

 



๔ 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี ๒ หนังสือพิมพพาดหัวขาวคนรายกอเหตุปลนธนาคาร 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี ๓ หนังสือพิมพพาดหัวขาวการกอเหตุปลนรถขนเงินธนาคาร 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔ ภาพเหตุการณคนรายกอเหตุปลนธนาคาร 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี ๕ ภาพการสูญเสียเจาหนาท่ีตํารวจจากเหตุการณปลนธนาคาร 

 



๖ 

 

 
 

 

ภาพท่ี ๖ ภาพเหตุการณคนรายกอเหตุชิงทรัพยรานทอง 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผดิชอบของผูบริหารการปองกันอาชญากรรม 
 

  สําหรับบทบาทท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม คือผูบริหารนั้นจะตองมี

ความสามารถในการนําเอาแนวทางและหลักการในการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษราย

ตอทรัพย ธนาคาร รานทอง นําไปประยุกตปรับใชกับการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภท

อ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยผูบริหารนั้นสามารถปรับการบริหารงานโดยใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน

ควบคูกับการปองกันอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี และผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม จะตอง

สามารถนําเอาแนวทางและหลักการดังกลาวเพ่ือไปเสริมสรางการมีสวนรวม เครือขายภาคประชาชนและบูรนา

การทุกภาคสวนในการปองกันอาชญากรรมรวมกันไดอยางลงตัว 
 

  ผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม ในการกําหนดนโยบายใหเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานปองกัน

อาชญากรรมจะตองยึดถือ คือ จะสรางความอยูเย็นเปนสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดอยางไร ดังคํา

กลาวท่ีวา “คนดีอยูเย็นเปนสุข คนรายอยูรอนนอนทุกข” คือ จะตองสรางความหวาดกลัวใหกับคนราย แลวก็

สรางความอบอุนใจใหกับคนดี จึงตองนํามาใชในการสรางวิธีการ และยุทธศาสตรใหเกิดผล ในการปองกัน

อาชญากรรม หลักการจะตองลดจํานวนคดีท่ีเกิด ปดชองโอกาสของคนราย และปองกันยับยั้งไมใหคนรายลง

มือกระทําความผิด ในเวลาเดียวกันจะตองสรางใหชุมชนมีเกราะปองกันตัวเอง หรือวาสรางกําแพงในการ

ปองกันการกออาชญากรรมของคนราย สําหรับแนวทางในการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม

ประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ท่ีจะการดําเนินการมีอยู ๓ สวนดวยกัน ดังนี้ 

   ๑. การใชกําลังตํารวจเปนหลัก บังคับใชกฎหมาย การตรวจทองท่ี  การจัดสายตรวจ การจัด

เขตตรวจ   เนนการปรากฏตัวของเจาหนาท่ีตํารวจสายตรวจ เพ่ือลดชองโอกาสในการกระทําผิดของ

คนราย  มุงในเรื่องของการปองกันเปนหลัก และเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช พัฒนาเทคโนโลยี

ใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเปนการดําเนินการปองกันอาชญากรรมโดยเจาหนาท่ีตํารวจ 



๗ 

 
   ๒. การประสานความรวมมือผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ีและจากหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน  รวมท้ังคนในชุมชนเองในการรวมมือกันในการปองกันอาชญากรรม เชน ขอความรวมมือ

ผูประกอบการธนาคารในการติดตั้งกลองวงจรปดโดยขอใหติดตั้งในลักษณะสามารถบันทึกภาพในทิศทางท่ี

อาจจะเปนทางหลบหนีของคนรายได และขอความรวมมือเจาของรานทอง ในการติดตั้งเครื่องปองกันทรัพยสิน

ของตนเอง เพ่ือเปนการปองกันตนเองในอันดับแรก และ 

   ๓. การผสมผสานระหวางตํารวจ เจาของสถานท่ีหรือผูประกอบการธนาคาร รานทอง และ

ประชาชนผูใชพ้ืนท่ี ในการประสานความรวมมือในการปองกันอาชญากรรม ถือเปนการบูรณาการในการ

ปองกันและควบคุมอาชญากรรมรวมกัน ลําพังตํารวจฝายเดียว อาจไมสามารถทําใหการปองกันอาชญากรรม

นั้นมีประสิทธิภาพ หรือประสบความสําเร็จได เพราะฉะนั้นการทํางานในลักษณะเครือขาย ความรวมมือกันจึง

มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  

  หลักการหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการบริหารงานปองกันอาชญากรรมในเชิงรุกได คือ การบริหารงาน

ปองกันอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม หลักการงายๆ คือ จะสรางสภาพแวดลอมอยางไร ไมใหเอ้ือตอการเกิด

อาชญากรรม หลักการนี้ ไดมีการนํามาเผยแพร ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดถือเปนนโยบายใหหนวยตางๆ 

นําเอาไปปฏิบัติ การปองกันอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม ทําไดโดยการออกแบบสภาพแวดลอม เพ่ือปด

ชองโอกาส กอนท่ีคนรายจะลงมือกระทําความผิด ชองโอกาสของคนรายท่ีจะกระทําความผิดนั้น แบงออกได

เปน ๒ ประเภท กลาวคือ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม หรือการปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

อยางเชนการติดตั้งหลอดไฟฟาสองสวางในท่ีสาธารณะ บานเรือน พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของตนเอง ถนน 

หนทางตางๆ รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งอ่ืนๆ เชน การใชระบบ ล็อคแบบอัตโนมัติในการเปด-ปดประตู 

หนาตางเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน หรือการติดแผงก้ันในรานทองเพ่ือเปนการปองกันในเบื้องตน และอีกประเภทหนึ่ง 

คือสภาพแวดลอมในรูปแบบของนามธรรม คือ การสรางความสัมพันธท่ีดีในชุมชน เพ่ือใหเปนกําแพงในการ

ปองกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ สําหรับการบริหารงานปองกันอาชญากรรมการจัดสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ท่ี

ผูบริหารตองสามารถพิจารณาแบงพ้ืนท่ีในการบริหารออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

    ๑. พ้ืนท่ีสาธารณะ สวนใหญจะเปนเรื่องของหนวยราชการ หรือภาคเอกชน หรือผูท่ีใชพ้ืนท่ี

เหลานั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบ  

 

ภาพท่ี ๗ ภาพตัวอยางแสดงพ้ืนท่ีสาธารณะ 



๘ 

 
   ๒. พ้ืนท่ีทุติยภูมิ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีผูใชในจํานวนจํากัด หรืออาจจะตองไดรับอนุญาตกอนหรือผูมี

สิทธิเทานั้นท่ีจะเขาไปได ดังนั้นในพ้ืนท่ีดังกลาวเจาของพ้ืนท่ี และผูท่ีใชพ้ืนท่ีนั้นตองรวมกันจัดสภาพแวดลอม 

ไมใหเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม 

 

 

ภาพท่ี ๘  ภาพตัวอยางแสดงพ้ืนท่ีทุติยภูมิ 

   ๓. พ้ืนท่ีปฐมภูมิ หรือพ้ืนท่ีสวนบุคคล ไดแก บานเรือนประชาชน ท่ีพักอาศัยท่ีเปนสวนตัว 

การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันอาชญากรรมนั้นก็ข้ึนอยูกับเจาของผูพักอาศัย เจาของบาน เจาของอาคาร 

จะตองมีความรูความเขาใจ และจะตองสรางสภาพแวดลอมไมใหเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม พ้ืนท่ีท้ังสาม

ประเภทนี้จะตองถูกนํามาพิจารณา โดยเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจท่ีออกปฏิบัติหนาท่ี จะตองมีความรูความ ความ

เขาใจ เก่ียวกับวิธีการปองกันในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไป 

 

 

ภาพท่ี ๙  ภาพตัวอยางแสดงพ้ืนท่ีปฐมภูมิ 



๙ 

 
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผูบริหารการปองกันอาชญากรรม 

  สําหรับข้ันตอนในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในเรื่อง การปองกันอาชญากรรมโดยการนําเอาทฤษฎีการควบคุม

อาชญากรรมจากสภาพแวดลอมมาใชนั้น ผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีฝาย

ปองกันปราบปราม นําไปปฏิบัติ ซ่ึงมีหลายข้ันตอน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนท่ีหนึ่ง จะตองสํารวจพ้ืนท่ีตั้งของ

ธนาคาร รานทอง ในพ้ืนท่ีท่ีเห็นวาเปนพ้ืนท่ีลอแหลม หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเกิด

อาชญากรรม ในข้ันตอนนี้ผูบริหารจะตองพิจารณากําหนดใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผู

ปฏิบัติท่ีออกตรวจพ้ืนท่ีจริง โดยเฉพาะเจาหนาท่ีสายตรวจ เพราะในขณะออกตรวจทองท่ี ไมวาจะเปนการ

ตรวจลาดตระเวนโดยรถยนต หรือรถจักรยานยนตก็ดี เจาหนาท่ีตํารวจเหลานี้จะตองมีการสังเกต มีการหา

ขอมูล มีการหาขาว ซ่ึงผูบริหารจะตองกําหนดข้ันตอนใหแกเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติการดําเนินการ ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การสํารวจพ้ืนท่ีลอแหลม มีอยู ๒ แนวคิด  

  แนวคิดท่ีหนึ่ง คือ พ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดคดี หรือเหตุรายมาแลว โดยสามารถสํารวจไดจากสถิติการ

เกิดคดี หรือการเกิดเหตุรายข้ึนจากขอมูลของสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีนั้นได   

   แนวคิดท่ีสอง ก็คือ การสํารวจวาประชาชนท่ีอยูในบริเวณดังกลาว มีความหวาดระแวง หรือ

หวาดกลัว กับพ้ืนท่ีบริเวณใดบาง ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะไดจากการซักถาม หรือการหาขาวจากประชาชนผูพัก

อาศัย เม่ือเจาหนาท่ีตํารวจไดขอมูลในเรื่องพ้ืนท่ีวิกฤติ หรือพ้ืนท่ีลอแหลม หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงมาแลว ก็สามารถ

นํามาทําเปนขอมูลในรูปแบบของรายงาน ซ่ึงในรายงานนี้จะตองมีขอมูลท่ีสําคัญ คือ ท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีเปนจุด

ลอแหลม เหตุใดจึงลอแหลม ระบบการปองกันเดิมมีอะไรบาง จุดออนใดท่ีเปนจุดลอแหลม หรือสภาพแวดลอม

ใดท่ีเปนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม เม่ือทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีเรียบรอยแลวก็จะตองนํา

ขอมูลนั้นเสนอตอผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนขอมูลในการท่ีจะกําหนดนโยบายท่ี

เหมาะสมในการไปสูข้ันตอนตอไป  

  ข้ันตอนท่ี ๒ การวิเคราะหพ้ืนท่ี เม่ือผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมไดขอมูลจากการสํารวจแลว

จะตองนํามาวิเคราะห วา สถานท่ีนั้นๆ ลอแหลมอยางไร อยูท่ีไหน ในหวงเวลาใดท่ีลอแหลม มีจุดออนอยางไร 

เม่ือวิเคราะหขอมูลไดแลว ก็นําไปสูข้ันตอนท่ีสาม  

  ข้ันตอนท่ี ๓ การนํามาตรการในการปองกันและควบคุมอาชญากรรมมาปรับใช ซ่ึงเปนหนาท่ีของผู

บริหารงานปองกันอาชญากรรม ท่ีจะตองเอารายงานหรือขอมูลเหลานี้มาพิจารณาวาจะนํามาตรการใดมาปรับ

ใช จึงเหมาะสมกับการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง 

หรือนําไปสูการกําหนดนโยบายของการขจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ีท่ีสํารวจมา 

สําหรับมาตรการในการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรานตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ท่ี

ผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมสามารถพิจารณานํามาใชได มีอยู ๕ มาตรการใหญๆ ดังนี้  

     มาตรการท่ี ๑  มาตรการโดยตํารวจเอง เชน ตํารวจอาจจะเพ่ิมกําลังตํารวจสายตรวจ หรือ

เพ่ิมความถ่ีในการตรวจใหมากข้ึน จัดเจาหนาท่ีตํารวจไป ว.๑๐ สังเกตการณ ติดตั้งจุดตรวจตูแดง จัดสายตรวจ

เดินเทา หรือตั้งจุดสกัด จุดตรวจคน เพ่ือลดชองวาง หรือโอกาสในการกระทําความผิดของคนราย ซ่ึงเปน

วิธีการท่ีผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมจะตองเปนผูกําหนดนโยบายในการปฏิบัติใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  

     มาตรการท่ี ๒ มาตรการท่ีดําเนินการโดยฝายเจาของพ้ืนท่ีหรือผูประกอบการ เชน เจาของ

อาคาร เจาของธนาคาร เจาของรานทอง เจาของพ้ืนท่ีเหลานี้ ก็สามารถท่ีจะพิจารณาสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีของ



๑๐ 

 
ตนเองวา สิ่งใดท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรม สภาพแวดลอมตรงไหนท่ีเปนจุดเปลี่ยว จุดออน เชน ความมืดทึบ 

ไมมีแสงสวาง พุมไมสูง ซ่ึงจะเปนจุดอับท่ีทําใหคนรายสามารถซุกซอนตัวอยู หรือกอเหตุได สิ่งเหลานี้เจาของ

พ้ืนท่ีจะตองนํามาพิจารณาปรับสภาพแวดลอมของตัวเองใหดีข้ึน เพ่ือลดปญหาการเกิดอาชญากรรม  

    มาตรการท่ี ๓ มาตรการโดยผูใชพ้ืนท่ี ไดแก ผูท่ีผานเขาไปในพ้ืนท่ีเหลานั้น อาจจะเปน

ประชาชน ลูกคา หรือบุคคลท่ัวไป บุคคลเหลานี้ก็ตองระมัดระวังตัวเอง โดยจะตองรูวาพ้ืนท่ีใดท่ีตัวเองกําลัง

เดินไป หรือผานไปมักจะเกิดอะไรข้ึน ก็สามารถจะปองกันตัวเองใหพนภัย หรือการกอเหตุของคนรายได ซ่ึง

ผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม จะตองมีการกําหนดแนวนโยบายใหแกเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติในการ

ประชาสัมพันธ ใหขอมูลแกประชาชนในเรื่องของการปองกันตนเองจากอาชญากรรมดวย   

   มาตรการท่ี ๔ มาตรการโดยหนวยงานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือองคกรเอกชนก็ตาม ซ่ึง

มีหนาท่ีโดยตรงหรือมีบทบาทเก่ียวของในการจัดสภาพแวดลอมใหเกิดความปลอดภัย ผูบริหารงานปองกัน

อาชญากรรมจะตองกําหนดแนวนโยบายใหผูปฏิบัติในแตละพ้ืนท่ีมีการประสานกับเจาของรานทองเพ่ือใหติด

แผงก้ันเพ่ือปองกันทรัพยสินเพ่ือชวยกันสรางความปลอดภัยใหเกิดข้ึน การประสานขอความรวมมือให

ภาคเอกชนท่ีมีการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณติดถนนโดยขอความรวมมือใหหันกลองออกไปทางถนนดวย และ

ในสถานท่ีท่ีเปนท่ีเปลี่ยว แสงสวางไมเพียงพอ ก็จะตองใหการไฟฟาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมาดําเนินการ

ติดตั้งหลอดไฟฟาเพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหเพียงพอ หรือบริเวณใดท่ีเปนท่ีรกรางวางเปลา ตนไมข้ึนหนาทึบ บดบัง

การมองเห็น สามารถเปนท่ีซอนเรนของคนรายได ก็จะตองขจัดสภาพแวดลอมดังกลาวใหหมดสิ้นไป โดยการ

ประสานใหสํานักงานเขต หรือฝายปกครอง ใหมาเปนผูดําเนินการดังกลาวใหเรียบรอย  

   มาตรการท่ี ๕ การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการปองกันอาชญากรรม ผูบริหารงานปองกัน

อาชญากรรมจะตองมีการบริหารโดยใหมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับงานบริหาร ซ่ึง

เทคโนโลยีสมัยใหมนั้นมีประโยชนและความสําคัญตอระบบการปองกันภัยเปนอยางมากในปจจุบัน 

ตัวอยางเชน กลองวงจรปด ถือวาเปนสิ่งท่ีใชในการเฝาระวังปองกันภัยไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยสามารถจับ

ภาพความเคลื่อนไหวของสิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ังในท่ีสาธารณะและท่ีสวนตัว ท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีสงผลใหคนรายนั้น 

เกรงกลัว หรือไมกลาท่ีจะลงมือทําความผิด สัญญาณเตือนภัยตางๆ การใชเทคโนโลยีในการติดตามจับกุม

คนรายดวยระบบ GPS หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการปองกันอาชญากรรม ไมวาจะเปนกรณีการคุมครอง

ทรัพยสินท่ีมีคาใดๆ ก็ตาม ซ่ึงในตางประเทศก็ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีและสามารถนําไปใช

ประโยชนได  

   ข้ันตอนท่ี ๔ การลงมือทํา ในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภท

ประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ผูบริหารนั้นตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันทุกฝาย โดยมีเจาหนาท่ี

ตํารวจเปนแกนกลางในการประสาน โดยการสงขอมูลแจงใหเจาของพ้ืนท่ีทราบวาจะตองปรับปรุงอะไร อยางไร 

และประชาสัมพันธใหผูท่ีใชพ้ืนท่ีทราบวาจะตองระมัดระวังตัวเองอยางไรในการเขาไปในบริเวณพ้ืนท่ีเหลานั้น 

หรือประสานไปยังหนวยงานราชการเก่ียวของ วาควรจะเขามารวมสนับสนุนในเรื่องใดไดบาง เชน แสงสวาง 

ตนไมรกทึบ เปนตน เพ่ือเปนการขจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเกิดอาชญากรรมใหหมดสิ้นไป รวมท้ังให

คําแนะนําผูเก่ียวของในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช เพราะเจาหนาท่ีตํารวจเปนผูท่ีมีความรูในเรื่องของการ

ปองกันอาชญากรรมมากท่ีสุด เพราะฉะนั้น เม่ือผูบริหารงานปองกันอาชญากรรมจะตองกําหนดนโยบายใหผู

ปฏิบัติเขาใจถึงแนวทางในการลงมือทํารวมกันแลว ก็จะสงผลใหเกิดความปลอดภัยรวมกัน  



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๐  ผังข้ันตอนการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

  

ประเมินผลติดตามโดย

ผูบริหาร 

 

 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

สรุปและทบทวนผลการดําเนินงาน 

ลงมือทํา 

เลือกมาตรการ 

นํามาตรการปองกันมาปรับใช 

วิเคราะหพื้นที ่

พ้ืนที่ลอแหลม 

สํารวจพื้นที ่

คูมือการบริหารการปองกัน

และควบคุมอาชญากรรมฯ 

NO 

NO 

Yes 

Yes 



๑๒ 

 
นิยามศัพท 

๑. พ้ืนท่ีปฐมภูมิ หมายถึง พ้ืนท่ีสวนบุคคล ไดแก บานเรือนประชาชน ท่ีพักอาศัยท่ีเปน

สวนตัว เปนพ้ืนท่ีท่ีไมไดรับอนุญาตใหบุคคลท่ัวไป สามารถเขาไปได เพราะถือเปนสิทธิ

สวนบุคล 

๒. พ้ืนท่ีทุติยภูมิ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีผูใชในจํานวนจํากัด หรืออาจจะตองไดรับอนุญาตกอน

หรือผูมีสิทธิเทานั้นท่ีจะเขาไปได เชน พ้ืนท่ีท่ีเปนพิพิธภัณฑ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยอยูตลอดเวลา ซ่ึงบุคคลท่ีจะเขาไปจะตองไดรับอนุญาตกอน 

 

การวิเคราะหปญหา 
 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 
 

  การวิเคราะหปญหาการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง โดยใชทฤษฎีระบบ การบริหารงานโดยท่ัวไปไดแกการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในหลักของการบริหารงานจึงมีปจจัย

หลายอยางท่ีเขามาเก่ียวของอันไดแก คน งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ การจัดการ เทคโนโลยี ปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้ลวนเปนรายละเอียดทางวิชาการท่ีนาสนใจศึกษาและทําความเขาใจ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ

การบริหารงานปองกันอาชญากรรมและงานตํารวจอ่ืน ๆ อีกดวย  
 

  การบริหารงานปองกันอาชญากรรมเปนการดําเนินการอยางมีระบบเพ่ือใหงานตาง ๆ เปนไปดวย

ความเรียบรอย และเกิดผลดีตอการแกไขปญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีประทุษรายตอทรัพยท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกับ ธนาคาร รานทอง เนื่องจากวาการบริหารงานปองกันอาชญากรรมมิไดเปนการดําเนินการอยูกับท่ีและ

มิไดเปนการดําเนินการโดยเอกเทศปราศจากปจจัยแวดลอมใด ๆ ท้ังปวง ในทางตรงกันขามงานการบริหารงาน

ปองกันอาชญากรรมเปนงานท่ีตองมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวใหเขากับสภาพแวดลอมของ

สังคม สภาพปญหาอาชญากรรม สภาพการพัฒนาของอาชญากร และสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ดวยเหตุนี้ผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม จึงตองมีรูปแบบการบริหารแบบเคลื่อนท่ีไปพรอมกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว การบริหารท่ีเหมาะสมกับงานปองกันอาชญากรรมประเภท

ประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ไดแก ทฤษฎีระบบ ซ่ึงนอกจากประโยชนท่ีไดรับในการบริหารงาน

ปองกันอาชญากรรมท่ีเปนระบบมีหลักการสากลแลว ยังสามารถกอใหเกิดการประเมินติดตามผล แลวนําไป

ปรับปรุงพัฒนางานบริหารงานปองกันอาชญากรรมไดอีกดวย ทฤษฎีระบบประกอบดวยสวนสําคัญ ๔ สวน

ไดแก  

๑. วัตถุดิบซ่ึงเปนสวนท่ีเตรียมเบื้องตน (IN PUT)  

๒. กระบวนการ (PROCESS)  

๓. ผลผลิต (OUT PUT)  

๔. การประเมินผลและนํากลับไปปรับในสวนท่ี ๑ (FEEDBACK)  
 



๑๓ 

 

FEEDBACK 

          
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๑  MODEL ของทฤษฎีระบบ 

 

  ดาน IN PUT ในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง ตองอาศัยหลายๆปจจัยประกอบกัน เพ่ือใหการบริหารงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึง

ปจจัยพ้ืนฐาน ในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร 

รานทอง ในเรื่องของปจจัยนําเขาในงานบริหารการปองกันอาชญากรรมท่ีผูบริหารใหความสําคัญมี ๔ ประเภท 

หรือท่ีเรียกวา 0๔ M ไดแก 

0   ๑. คน (Man) ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงกําลังพลของเจาหนาท่ีตํารวจ เพราะ

งานบริหารการปองกันอาชญากรรมจําเปนท่ีจะตองใชคนในการปฏิบัติหนาท่ีเปนหลัก 

๒. 0เงิน (Money) หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับ ในการบริหารการปองกันและควบคุม

อาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๓. 0วัสดุ อุปกรณ (Material) ในงานดานการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดี

ประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง หมายถึง วัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน เชน รถยนต รถจัก

ยานยนต น้ํามัน วิทยุสื่อสาร เสื้อเกราะกันกระสุน รวมท้ังเทคโนโลยีตาง ๆ ผูบริหารจะตองบริหารงานโดยการ

ใชวัตถุดิบท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๔. 0การบริหารจัดการ (Management) 0หมายถึง กระบวนและวิธีการปฏิบัติงานในการ

บริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ในแตละ

ข้ันตอนจะตองมีการวางแผน และควบคุมใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ ท้ังข้ันตอนกอนการออกตรวจ ใน

ระหวางการออกตรวจ และหลังจากการออกตรวจเสร็จแลว 

  การวิเคราะหปญหาในข้ันตอนของปจจัยนําเขา IN PUT ในเรื่องของคนในการบริหารงานปองกัน

อาชญากรรมคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ซ่ึงกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ีมีไมเพียงพอและกําลัง

พลท่ีมีอยางจํากัดนั้น ตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีหลายดานรวมท้ังวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีไม

เพียงพอและไมทันสมัย สวนในเรืองของวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการบริหารการปองกันอาชญากรรมนั้น

ยังไมเปนระบบเทาท่ีควรซ่ึงข้ึนอยูกับผูบริหารในขณะนั้นในการกําหนดนโยบาย ทําใหการบริการงานปองกัน

อาชญากรรมขาดการตอเนื่องเม่ือผูบริหารโยกยายออกนอกพ้ืนท่ีจึงทําใหระบบการปฏิบัติงานปองกันไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

OUT PUT PROCESS IN PUT 



๑๔ 

 

FEEDBACK 

นําผลการประเมินไปสู IN PUT เพ่ือปรับปรุง 

 

 ดาน PROCESS  การวิเคราะหปญหาในดานของกระบวนการ ในการบริหารงานปองกันอาชญากรรม

คดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง มีการใชวิธีการเดิมในการควบคุมอาชญากรรม เนนการ

ปรากฏตัวของเจาหนาท่ีตํารวจ และสายตรวจเปนหลัก ซ่ึงการใชการบริหารงานปองกันแบบเดิมนั้นยังไม

เพียงพอในกระบวนการของการบริหารงานปองกันอาชญากรรม และยังไมเกิดผลเทาท่ีควร ผูบริหารงาน

ปองกันอาชญากรรมจึงจําเปนจะตองมีการบูรณาการ การแสวงหาความรวมมือกับผูประกอบการหรือเจาของ

พ้ืนท่ี หนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชนท่ัวไปท่ีใชพ้ืนท่ีในการปองกันอาชญากรรมรวมกัน  
 

  ดาน OUT PUT การวิเคราะหปญหา ในดานผลลัพธ ของการบริหารการปองกันอาชญากรรม ในการ

ปฏิบัติการปองกันนั้นไดผลหรือไม และภาคประชาชนมีความพึงพอใจ ในระบบการบริหารงานปองกัน

อาชญากรรม ดังกลาวมากนอยเพียงใด การประเมินผลซ่ึงผลลัพธท่ีไดหากไมเกิดเหตุแสดงวาการบริหารปองกัน

ละควบคุมอาชญากรรมไดผลดี แตถาหากปรากฏวาการบริหารไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึงยังมีการเกิดอาชญากรรม

ข้ึนอีกนั้น ผูบริหารจะตองมีการปรับนโยบายในการบริหารในข้ันตอนตอไป 
 

 ดาน FEED BACK การยอนกลับเพ่ือปรับขอมูล เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ของการ

บริหารงานปองกันอาชญากรรมการประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือทราบถึงปญหาอุปสรรคและขอบกพรองตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึน แลวนํามาทําการวินิจฉัย และวิเคราะห หาแนวทางแกไขปญหาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดวย

วิจารณญาณ เพ่ือวางแผนการบริหารใหมในรูปของขอมูลนําเขา (IN PUT) เพ่ือเขาสูระบบตอไป 
 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๒ แผนภูมิแสดงระบบการบริหารงานปองกันอาชญากรรม 

OUT PUT  

- ผลการปฏิบัต ิ

- ผลการตรวจ 

- ปญหาขอขัดของอุปสรรค 

- การประเมินผล ผลลัพธท่ีได 
     เหตุเกิดอีก -  ไมไดผล 

      เหตุไมเกิด - ไดผล 

PROCESS 

- ภารกิจ , หนาท่ี 

- การบริหารงานตามแผน 

- การควบคุมตรวจสอบ      

สั่งการ อํานวยการ 

- การวางแผนการตรวจ 

-การรายงานผล 

 

IN PUT  

- กําลังพล 

- อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 

- งบประมาณ 

- ข้ันการการปฏิบัติงาน 



๑๕ 

 
แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

๑. แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

๑.๑ ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม (Crime Control Through 

Environmental Design: Theory and Practice) แนวทฤษฎีนี้ มีลักษณะเปนแนวคิดรวม (Synthesis) 

ระหวางทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพันธ ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเปน ๒ มิติ คือ  

  มิติท่ี ๑ สภาพแวดลอมรูปธรรม  คือ สภาพแวดลอมรอบตัวบุคคลท่ีมีรูปรางตัวตนสัมผัสได

และสามารถนํามาใชประโยชนในการลดชองโอกาสของการประกอบอาชญากรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มุง

ขัดขวางพฤติกรรมอาชญากร โดยการควบคุมสภาพแวดลอมรูปธรรม โดยมีมาตรการดําเนินการ เชน  

  ๑) มาตรการระดับชุมชน  การวางผังเมืองและชุมชน การติดตั้งไฟฟาสองสวาง การออกแบบ

อาคารและการสลักหมายเลขบนทรัพยสิน  

  ๒) มาตรการระดับบานเรือน ความม่ันคงของประตูหนาตาง การใชสัญญาณเตือนภัย การใช

อุปกรณ ปดเปดเครื่องไฟฟาและอ่ืน ๆ สภาพแวดลอมรูปธรรม มีเปาประสงคในการจัดสภาพแวดลอมระดับ

ชุมชนและบานเรือน ใหมีลักษณะอบอุนปลอดภัย และเพ่ิมอํานาจการสังเกตตรวจตรา โดยเริ่มตั้งแตการวางผัง

เมืองและชุมชนใหเปนระเบียบและมีระบบ โดยจัดการใชพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวน เพ่ือใหงายตอการควบคุม

อาชญากรรม  

  มิติท่ี ๒ สภาพแวดลอมนามธรรม เปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองได แตเปนการแสดง

ความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในชุมชน เพ่ือเสริมสรางชุมชนใหปลอดภัยจากอาชญากรรม ภายใตคําขวัญ

ท่ีวา “ประชาชนควรผูกสัมพันธเพ่ือปองกันอาชญากรรม” โดยมีมาตรการในการดําเนินการ เชน  

    ๑) มาตรการเพ่ือนบานเตือนภัย มาตรการนี้ประชาชนตองเปนเจาของผูดําเนินการ โดยมี

เจาหนาท่ีตํารวจเขามารวมดวย และท่ีสําคัญก็คือ ควรสรางกิจกรรมเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนไดรูจักกัน และ

เสริมสรางความกลมเกลียว พบปะสังสรรคกัน อันจะนําไปสูความรวมมือกันในการปองกันอาชญากรรม เชน 

ชวยเปนหูเปนตาเฝาดูแลบานเรือนซ่ึงกันและกัน  

  ๒) มาตรการสายตรวจประชาชน จากปรัชญาท่ีวา “ประชาชนคือตํารวจ และตํารวจคือ

ประชาชน” ดังนั้นจึงถือไดวาการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชนเปนหนาท่ีของสมาชิก

แตละคน ซ่ึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตราหมูบานของตน  

  ๓) มาตรการตรวจตราบานเรือน การปองกันอาชญากรรมในเคหสถานบานเรือนยอมอยูใน

ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวเสมอและตลอดไป แตบานเรือนสวนมากไมไดตั้งท่ีอยูอาศัยอยางโดด

เดี่ยวแตอยูรวมกันเปนกลุมหรือละแวก ดังนั้น มาตรการนี้จะไดผลก็ตอเม่ือทุกคนตองรวมมือกัน และเพ่ือนบาน 

เปนหลักสําคัญ ตองชวยกันดูแลเปนหูเปนตาแทนกัน ในการสอดสองตรวจตราใหเกิดความปลอดภัยในชุมชน 

   ๑.๒ ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)  ซ่ึงไดอธิบายถึงสาเหตุ

หรือองคประกอบของการเกิดอาชญากรรม ประกอบดวยดานตาง ๆ ของสามเหลี่ยม ๓ ดาน คือ 

             ๑. ผูกระทําผิด/คนราย (Offender) หมายถึง ผูท่ีมีความตองการ (Desire) จะกอ

เหตุหรือลงมือกระทําความผิดจะตองดําเนินการลดหรือควบคุมคนรายในพ้ืนท่ีใหหมด หรือมีปริมาณลดลง เชน 

เฝาระวังบุคคลพนโทษ ควบคุมแหลงอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย ท่ีอาจเปนบอเกิดแหงอาชญากรรม การระดม

กวาดลางการจับกุมผูตองหาตามหมายจับคางเกาเปนตน 
 



๑๖ 

 
             ๒. เหยื่อ (Victim)/เปาหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุสิ่งของ ท่ี

ผูกระทําผิดหรือคนราย มุงหมายกระทําตอ หรือเปนเปาหมายท่ีตองการ ซ่ึงตํารวจตองออกเยี่ยมเยียน

ประชาชนเพ่ือใหความรูในการปองกันตนเอง ท้ังนี้ การปองอาชญากรรมเชิงรุกลักษณะนี้ ตองมีการประสาน

ความรวมมือกับทุกภาคสวนจึงประสบผลสําเร็จ  
 

             ๓. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ชวงเวลา (Time) และสถานท่ี (Place) ท่ี

เหมาะสมท่ีผูกระทําผิดหรือคนราย มีความสามารถจะลงมือกระทําความผิดหรือกออาชญากรรม ตํารวจตอง

พยายามตัดชองโอกาสของคนราย ดวยการออกตรวจของสายตรวจ ใหคําแนะนําประชาชนในการปรับ

สภาพแวดลอมเพ่ือปองกันเหตุ เชน การเพ่ิมแสงสวาง ติดสัญญาณเตือนภัย ติดตั้งกลองวงจรปด และควบคุม

พ้ืนท่ีเสี่ยงตางๆ 
 
   

การปองกันอาชญากรรมโดยใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม แบงออกเปน ๓ ข้ันตอน 

            ข้ันตอนท่ี ๑  การวิเคราะหสถานภาพอาชญากรรม 

            ข้ันตอนท่ี ๒  การปองกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม 

ข้ันตอนท่ี ๓  การประเมินผล 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 

๑.๓ ทฤษฎีการบังคับใชกฎหมาย 

   Sir Robert Peel ผูกอตั้งกรมตํารวจนครบาลแหงกรุงลอนดอนข้ึนเม่ือป ค.ศ. 

๑๘๕๙ “บิดาของการตํารวจยุคใหม” ไดเนนใหบุคลากรตํารวจไดตระหนักวาการปองกันอาชญากรรมคืองาน

หลักของตํารวจและมีความสําคัญยิ่งกวา การสืบสวนสอบสวน การจับกุมและลงโทษผูกระทาผิด ทัศนะของ 

Peel ไดกลายเปนพ้ืนฐานของการกอกําเนิดแนวทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Approach) 

http://2.bp.blogspot.com/-oKR4UGLHeeg/TVM-jhO_ylI/AAAAAAAAAA8/jvabqrm0mgs/s1600/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3.PNG


๑๗ 

 
เพ่ือปองกันอาชญากรรมข้ึน ยุทธวิธีหลักของตํารวจในการปองกันอาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใชกฎหมายก็

คือ การตรวจทองท่ี ซ่ึงไดรับการขนานนามวาเปนกระดูกสันหลังของงานตํารวจ สําหรับหลักใจความของทฤษฎี

นี้พอสรุปไดวา การปรากฏตัวของตํารวจยอมมีผลในการยับยั้งผูท่ีมีแนวโนมจะประกอบอาชญากรรม ท้ังนี้

เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ฉะนั้น ตํารวจสายตรวจจึงตองแตงเครื่องแบบและรถวิทยุสายตรวจจึงควรมี

ลักษณะเดนชัดเห็นไดงาย เพ่ือเปนการขมขวัญยับยั้งอาชญากร นอกจากนั้น การตรวจทองท่ีโดยสมํ่าเสมอ

ตอเนื่องจะทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความรูสึกวาตํารวจอยูท่ัวไปทุกแหงหน ดวยเหตุนี้ ตามแนวทฤษฎีการ

บังคับใชกฎหมาย การปรากฏตัวของตํารวจและการกระจายกําลังตํารวจใหครอบคลุมท่ัวท้ังชุมชนจะชวย

ปองกันอาชญากรรมโดยลดชองโอกาสสาหรับผูท่ีจะตั้งใจละเมิดกฎหมาย อนึ่ง งานตรวจทองท่ีของตํารวจมี

ลักษณะเปนไดท้ังงานประจําและงานเฉพาะกิจ ในลักษณะงานประจําตํารวจสายตรวจมักไดรับการกําหนด

พ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปองกันอาชญากรรมและระงับเหตุรายภายในระยะเวลาแตละผลัดท่ีปฏิบัติหนาท่ี สวนใน

ลักษณะงานเฉพาะกิจนั้น ตํารวจสายตรวจในทุกเขตพ้ืนท่ีคือกําลังหลักท่ีพรอมจะรวมตัวในทันทีท่ีไดรับคําสั่ง

จากศูนยบัญชาการ เพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจเรงดวน 

 

  ๑.๔ ทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน (Community Policing Theory)  

  ตํารวจผูรับใชชุมชน หมายถึง “หลักการการทํางานของตํารวจซ่ึงสงเสริม สนับสนุน 

แกตนเหตุ เพ่ือลดปญหาอาชญากรรม ปญหาความไมเปนระเบียบของชุมชน โดยเทคนิคการแกตนเหตุปญหา 

ดวยความรวมมือระหวางตํารวจและชุมชน” เปนแนวคิดเริ่มตนจาก เซอร โรเบิรต พีล ผูกอตั้ง ตํารวจมหานคร

ลอนดอน หรือ สก็อตแลนดยารด เจาของคําพูดท่ีวา “ตํารวจคือประชาชน ประชาชนคือตํารวจ” (The Police 

are the public and the public are the police) แนวคิดและหลักการทํางานของตํารวจผูรับใชชุมชน คือ

แนวคิดและหลักการทํางานใหมของตํารวจเพ่ิมเติมจากการทํางานแบบเดิม ท่ีมุงเพียงมีสายตรวจปองกัน แกไข

เหตุรายและสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดเทานั้น ตํารวจผูรับใชชุมชน เปนการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ เพ่ือ

ปองกันและควบคุมอาชญากรรมและลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ซ่ึงมีสาระสําคัญ ๔ ประการ ไดแก  

  ๑. การขยายขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของงานตํารวจใหกวางขวางข้ึน  

  ๒. การใหความสําคัญอยางเนนหนัก ในการติดตอสัมพันธกันระหวางตํารวจกับ

ประชาชน อยางใกลชิด ลึกซ้ึง สมํ่าเสมอ และตอเนื่องตลอดไป  

  ๓. การใหความสนใจเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกับยุทธศาสตรในการแกไขปญหา และการ

ปองกันอาชญากรรม  

  ๔. ความพยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของตํารวจ เพ่ือกระจายการ

ใหบริการ และการวางแผนระดับชุมชน ใหดีมากยิ่งข้ึน  
 

 หลักการสําคัญของตํารวจผูรับใชชุมชน ประกอบดวยหัวขอใหญๆ ๒ ขอ  
 

 ขอแรกคือ ตํารวจเปนหุนสวนกับประชาชนเกาะติดพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง  

 ขอท่ีสองคือ ตํารวจนําชุมชนและหนวยงานอ่ืนแกตนเหตุอาชญากรรม หรือความไมเปน

ระเบียบในชุมชน หลักการสําคัญของตํารวจผูรับใชชุมชน 

 



๑๘ 

 
  ๒. หลักกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการปองกันอาชญากรรม 

๑. การจับ  

  เจาพนักงานตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับ หรือคําสั่งของศาลไมไดเวนแต เม่ือบุคคลนั้นไดกระทํา

ความผิดซ่ึงหนาตาม ป.วิอาญามาตรา ๘๐  

   (๑) ความผิดซ่ึงหนานั้นไดแก ความผิดซ่ึงหนากําลังกระทํา หรือพบในอาการซ่ึงแทบ

จะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ  

    (๒) แตยังมีกรณีท่ีกฎหมายใหถือวาเปนความผิดซ่ึงหนาไดเชนกันหากเปนความผิด

อาญาท่ีระบุไวตามบัญชีทาย ป.วิอาญา 

  ๒. การคน  

  กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจทําการตรวจคนเพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงอาจจะใชเปน

พยานหลักฐานได หรือเพ่ือพบและชวยบุคคลท่ีถูกหนวงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ หรือเพ่ือพบบุคคลท่ีมีหมายให

จับไดท่ัวไป การคนแยกออกเปน ๒ ประเภท คือ การคนตัวบุคคล และการคนสถานท่ี  

   ๑. การคนตัวบุคคล แยกออกไดเปน ๓ กรณี คือ  

     ๑.๑ การคนตัวบุคคลในสาธารณสถาน  

   ๑.๒ การคนตัวบุคคลในท่ีรโหฐาน  

   ๑.๓ การคนตัวผูถูกจับ 

๒. การคนสถานท่ี แยกออกไดเปน  

  ๒.๑ การคนในท่ีรโหฐาน  

    ๒.๑.๑ เจาพนักงานตํารวจจะคนในท่ีรโหฐานโดยไมมีหมายหรือคําสั่งของ

ศาลไมได  

   ๒.๑.๒ การคนในท่ีรโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก  

  ๒.๒. การคนในสาธารณสถาน 

๓. คําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๕๓๗/๒๕๕๕ เรือ่ง กําหนดอํานาจหนาท่ีตําแหนงใน

สถานีตํารวจ 

ขอ ๕.๔ หัวหนางานปองกันปราบปราม มีหนาท่ีดังนี้ 

  เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนอํานวยการ 

สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในดานการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ

รวมท้ังงานท่ีมีลักษณะเก่ียวของ หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ ในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ เพ่ือมิใหเกิด 

อาชญากรรมข้ึน โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๔.๑ งานการขาว 

  ๕.๔.๒ งานจัดทําแผนท่ี ระบบขอมูลอาชญากรรม รวมท้ังการจัดระบบขอมูลเปาหมายท่ี 

อาจเกิดอาชญากรรม และระบบขอมูลทางสังคม ท่ีเปนประโยชนตอการปองกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม 

๕.๔.๓ งานควบคุมผูตองหาและผูถูกกักขัง 



๑๙ 

 
  ๕.๔.๔ งานควบคุมศูนยวิทยุหรือการรับ – สงวิทยุของสถานีตํารวจ 

  ๕.๔.๕ งานจัดตั้งจุดรับแจงเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และกําหนดมาตรการตางๆ ในการปองกันและ

ปราบปราม มิใหอาชญากรรมเกิดข้ึน 

  ๕.๔.๖ งานจัดสายตรวจทุกประเภท 

  ๕.๔.๗ งานควบคุมแหลงอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม 

  ๕.๔.๘ งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ ตาง ๆ ท่ี

มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 

  ๕.๔.๙ งานปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง 

  ๕.๔.๑๐ งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี 

  ๕.๔.๑๑ งานปราบปรามผูมีอิทธิพลเก่ียวกับบอนการพนัน สถานบริการและแหลงอบายมุข 

  ๕.๔.๑๒ งานปราบปรามผูมีอิทธิพลในการฮ้ัวประมูล และขัดขวางการเสนอแขงขันราคาในการประมูล 

  ๕.๔.๑๓ งานท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ๕.๔.๑๔ งานตามกฎหมายวาดวยการจําหนวยสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร โรงรับจํานํา 

อาวุธปน การพนัน และคาของเกา การเรี่ยไร รวมท้ังงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว 

  ๕.๔.๑๕ งานฝกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานรักษา

ความปลอดภัย ลูกเสือชาวบาน สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับการปองกันอาชญากรรมและ

รักษาความปลอดภัยเพ่ือชวยเหลือกิจการตํารวจ 

  ๕.๔.๑๖ งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับสถานีตํารวจ 

  ๕.๔.๑๗ งานประชาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ เพ่ือแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมในเขตพ้ืนท่ีของ

สถานีตํารวจ 

  ๕.๔.๑๘ งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลย ีเพ่ือใชในการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

  ๕.๔.๑๙ งานระบบงบประมาณท่ีเก่ียวกับงานปองกันปราบปราม 

  ๕.๔.๒๐ ตรวจสอบติดสอบและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร 

แผนงานและโครงการตาง ๆ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

  ๕.๔.๒๑ กรณีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามดําเนินการ

จับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง 

  ๕.๔.๒๒ งานการจัดกําลังรวมในการถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระ

บรมวงศานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

  ๕.๔.๒๓ การควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การ

ชุมนุมประชุม และอ่ืน ๆ 

  ๕.๔.๒๔ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจท้ังในดานการปฏิบัติงาน ความ

ประพฤติและระเบียบวินัย 

  ๕.๔.๒๕ การปฏิบัติหนาท่ีหากมีเหตุจํา เปนเรงดวน ใหมีอํา นาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนไดตามความเหมาะสม แตท้ังนี้ตองไมเสียหายตอหนาท่ีการงานประจํา 

  ๕.๔.๒๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับงานปองกันปราบปราม 

  ๕.๔.๒๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 



๒๐ 

 
 

ขอ ๕.๕ ผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม 

  ๕.๕.๑ สารวัตรปองกันปราบปราม มีหนาท่ีดังนี้ 

    ๕.๕.๑.๑ ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหนางานปองกันปราบปรามมอบหมาย 

    ๕.๕.๑.๒ ปฏิบัติงานตามขอ ๕.๔.๑ – ๕.๔.๒๓ 

     ๕.๕.๑.๓ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชาในงานปองกันปราบปราม 

    ๕.๕.๑.๔ การปฏิบัติหนาท่ีหากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนไดตามความเหมาะสม แตท้ังนี้ตองไมเสียหายตอหนาท่ีการงานประจําและตองรีบรายงานให

หัวหนางานปองกันปราบปรามทราบในทันที 

     ๕.๕.๑.๕ ปฏิบัติงานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานปองกันปราบปราม 

   ๕.๕.๑.๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  ๕.๕.๒ รองสารวัตรปองกันปราบปราม 

   ๕.๕.๒.๑ ทําหนาท่ีปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาท่ีดังนี้ 

   ๕.๕.๒.๑(๑) ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกันปราบปราม

มอบหมาย 

๕.๕.๒.๑(๒) ปฏิบัติงานตามขอ ๕.๔.๑ – ๕.๔.๒๓ และขอ ๕.๕.๑.๓ 

   ๕.๕.๒.๑(๓) กรณีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนใหดําเนินการจับกุมโดยพิจารณาใชกําลังตาม

ความเหมาะสม แลวรายงานหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกันปราบปรามทราบ 

   ๕.๕.๒.๑(๔) ปฏิบัติหนาท่ีนายรอยตํารวจเวร 

   ๕.๕.๒.๑(๕) ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสายตรวจ 

   ๕.๕.๒.๑(๖) ขณะปฏิบัติหนาท่ีนายรอยตํารวจเวร และหัวหนาสายตรวจในคราวเดียวกัน ให

ปฏิบัติหนาท่ีในดานปองกันเปนหลัก สวนการปฏิบัติหนาท่ีในดานระงับปราบปรามใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

ไวหรือตามความเหมาะสม 

   ๕.๕.๒.๑(๗) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจท้ังในดานการปฏิบัติงาน 

ความประพฤติและระเบียบวินัย 

   ๕.๕.๒.๑(๘) การปฏิบัติหนาท่ีหากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนไดตามความเหมาะสม แตท้ังนี้ตองไมเสียหายตอหนาท่ีการงานประจําและตอง

รีบรายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกันปราบปรามทราบในทันที 

   ๕.๕.๒.๑(๙) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานปองกันปราบปราม 

   ๕.๕.๒.๑(๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 



๒๑ 

 
แนวทางในการบริหารงานปองกันอาชญากรรมเพ่ือแกไขปญหา 

 

 แนวทางในการบริหารงานปองกันอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง 

สามารถนําเอาแนวทางในการบริหารงานปองกัน ๓ แนวทาง ดังนี้ 

   ๑.) แนวทางในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอ

ทรัพย ธนาคาร รานทอง โดยเนนการใชกําลังตํารวจเปนหลัก เนนการใชทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย (Law 

Enforcement) การตรวจทองท่ี  การจัดสายตรวจ การจัดเขตตรวจ   เนนการปรากฏตัวของเจาหนาท่ีตํารวจ

สายตรวจ การระดมกําลังพลทุกฝาย เชน เจาหนาท่ีธุรการ สายสืบ จราจร เพ่ือปรากฏกายบริเวณ ธนาคาร 

รานทอง 

  ขอดี   ๑. เพ่ือลดชองวางโอกาสในการกระทําผิดของคนราย   

๒. เปนการปองกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความม่ันใจในความ  

ปลอดภัยเม่ือเห็นเจาหนาท่ีตํารวจปรากฏตัว 

ขอเสีย  ๑. กําลังพลของเจาหนาท่ีตํารวจไมเพียงพอ ทําใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหแก  

เจาหนาท่ีตํารวจข้ึนอีกและทําใหงานในหนาท่ีอ่ืนขาดกําลังพลในการปฏิบัติงาน 

๒. ทําใหเจาหนาท่ีตํารวจขาดขวัญกําลังใจในการทํางานและตองรับผิดชอบงาน 

หลายหนาท่ี 

   ๒.) แนวทางการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย 

ธนาคาร รานทอง โดยใชทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชนกับเนนการใชทฤษฎีบังคับใชกฎหมาย (Law 

Enforcement) โดยใหผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ี ธนาคาร รานทอง รับผิดชอบในการปองกันตนเอง 

ไมใชเนนท่ีเจาหนาท่ีตํารวจเพียงฝายเดียว  

ขอดี   ๑. ไมตองพ่ึงกําลังตํารวจในการปองกันอาชญากรรม   

๒. ผูประกอบการเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณในการปองกันอาชญากรรม

เชน CCTV สัญญาณเตือนภัย เครื่องกีดขวาง จัดจาง รปภ. ดูแล เปนตน ทําใหฝายตํารวจไม

ตองใชงบประมาณในสวนนี้ 

๓. เพ่ือใชเปนชองทางเสนอใหมีการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดกฎเกณฑ

ของผูประกอบการในการขอจัดตั้งสถานประกอบการ ธนาคาร รานทอง ซ่ึงจะตองมีมาตรการ

ในการปองกันตนเอง ตามกรอบกฎหมาย เชน ตองมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ระบบ

เตือนภัยตาง ๆ การติดตั้งอุปกรณในการปองกันเบื้องตน และจะตองตั้งอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

เพ่ืองายตอการปองกันอาชญากรรม ตัวอยางเชน ประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร ไดมี

การออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวมาใชแลว  

ขอเสีย  ๑. เปนการผลักภาระใหแกผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ี 

๒. ทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในศักยภาพของเจาหนาท่ีตํารวจในการปองกัน

อาชญากรรมในพ้ืนท่ีและทัศนคติท่ีดีตอตํารวจลดลง 

๓. การผลักดันใหมีการออกกฎหมายนั้นเปนการดําเนินการท่ีใชระยะเวลายาว และ

รางกฎหมายดังกลาวอาจจะไมผานรัฐสภา 



๒๒ 

 
 

     ๓.) แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมเปนการบูรณาการ

การใชทฤษฎบีังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) และทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน ท้ัง ๓ ทฤษฎีเขาดวยกัน

ซ่ึงเปนการบูรณาการรวมกันระหวางตํารวจกับผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ีและประชาชนผูใชพ้ืนท่ี ชุมชน 

ภาคเอกชน และภาครัฐ ในลักษณะของการบูรณาการอยางเปนระบบ ในสวนของตํารวจนั้น การปองกัน

อาชญากรรมจะมุงเนนการปองกันอาชญากรรมเชิงรุก (proactive crime prevention) โดยจะตองวิเคราะห

สภาพปญหาอาชญากรรม (crime analysis) ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือทราบถึงสาเหตุและปญหาตลอดจน

ชวงเวลา(time) และสถานท่ี (place) ท่ีเกิดอาชญากรรม หลังจากนั้นก็มากําหนดมาตรการ หรือวางแผน

ปองกันอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมเปนหลักในการปฏิบัติ 

ขอดี  ๑. ไมตองใชกําลังพลของตํารวจจํานวนมากในการปองกันอาชญากรรม 

๒. เปนการรวมมือกันในการปองกันอาชญากรรมทําใหการปองกันมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน และมีทัศนคติท่ีดีรวมกันในการเปนเจาภาพรวมในการปองกันอาชญากรรม 
 

ขอเสีย  ๑. อาจไมไดรับความรวมมือกับผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ีเทาท่ีควรเพราะไมมี

กฎหมายรองรับ 

๒. ประชาชนผูใชพ้ืนท่ีอาจไมไดใสใจในเรื่องของการของการปองกันอาชญากรรมใน

การแจงขอมูลอาชญากรรมใหแกเจาหนาท่ีเทาควรทําใหการปองกันขาดการรวมมือท่ีดีจาก

ประชาชน เนื่องจากมองวาเปนหนาท่ีของตํารวจ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 
สรุปแนวทางท่ีใชในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

 

 สรุปแนวทางท่ีเลือกใชในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอ

ทรัพย ธนาคาร รานทอง  

  สําหรับการเลือกแนวทางของผูบริหารในการบริหารการปองกันและควบคุมอาชญากรรม

ประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง โดยผูเขียนมีความเห็นวาควรตัดสินใจใช แนวทางท่ี ๓ คือ 

แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยเปนการบูรณาการ ใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ทฤษฎีบังคับใช

กฎหมาย (Law Enforcement) และทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน ท้ัง ๓ ทฤษฎีเขาดวยกัน ซ่ึงเปนการบูรณาการ

รวมกันระหวางตํารวจกับผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ีและประชาชนผูใชพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และ

ภาครัฐ ในลักษณะของการบูรณาการอยางเปนระบบ เพ่ือเปนการประสานความรวมมือ ในการปองกัน

อาชญากรรม จึงมีความเห็นวาแนวทางนี้ เหมาะสําหรับนําไปใชในการบริหารการปองกันและควบคุม

อาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง มากท่ีสุด  

    การแกปญหาอาชญากรรมดังกลาว โดยจะตองมุงเนนการปฏิบัติงานในเชิงรุก (Proactive) 

การปองกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention) ถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิบัติ

หนาท่ีของตํารวจยุคปจจุบัน โดยเบื้องตนตํารวจตองมีขอมูล (Data) ท่ีจะใชในการวิเคราะหสภาพปญหา

อาชญากรรม (Crime Analysis) ท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ี ขอมูลนั้นอาจจะมาจากคดีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีพนักงาน

สอบสวนไดรับคํารองทุกขไวแลว คดีท่ีเกิดข้ึนแตยังไมไดรับคํารองทุกขหรือขอมูลขาวสาร ท่ีไดรับจากการ

รองเรียนของประชาชน สื่อมวลชนเปนตน เม่ือวิเคราะหขอมูลดังกลาวแลว จะทําใหทราบถึง ชวงเวลา 

(Time) สถานท่ีท่ีเกิดเหตุ (Place) พฤติกรรมของคนราย ตลอดจนสภาพปญหาและสาเหตุของการเกิด

อาชญากรรม อันจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธการแกไขปญหาอาชญากรรมแบบบูรณาการ

รวมกับผูประกอบการหรือเจาของพ้ืนท่ีและประชาชนผูใชพ้ืนท่ีในการแสวงหาความรวมมือตอไป 

            ในการแกไขปญหาอาชญากรรมนั้น มีทฤษฎีท่ีเก่ียวของมากมาย แตในการบริหารการปองกัน

และควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง นี้จะนําเอา“ทฤษฎีสามเหลี่ยม

อาชญากรรม (Crime Triangle Theory)” ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุหรือองคประกอบของการเกิด

อาชญากรรม ไดอยางชัดเจน เขาใจงาย ซ่ึงผูบริหารงานปองกันอาชญากรรม สามารถนําเอาแนวคิดจากทฤษฎี

ดังกลาวไปกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ในการบริหารการปองกันและการแกไขปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม เหมาะกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง 

 

 

  



๒๔ 

 

สรางความอุนใจใหกับคนดี 

- รณรงค,ประชาสมัพันธให 

  ประชาชนรูจักปองกันตนเอง 

- ตํารวจเยี่ยมบานประชาชน 

- ตํารวจเตือนภัย 

- ทําปายเตือน 

สรางความอุนใจใหกับคนดี 

- จัดทําพ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone) 

- การปรับสภาพแวดลอมเพ่ือปองกัน 

  อาชญากรรม 

- ตํารวจผูรับใชชุมชน 

- เพ่ือนบานเตือนภัย 

- ติดตั้ง CCTV ปองกันเหต ุ

- จาง รปภ. ดูแลสถานท่ี  

- ติดตั้งเครื่องกีดก้ันปองกันเหต ุ

- ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย 

- ติดตั้งประตูปด-เปด อัตโนมตั ิ 

  ปองกันเหต ุ

แนวทางการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๔ สามเหลี่ยมการปองกันและควบคุมอาชญากรรม 

 

ผลท่ีอาจเกดิขึ้นการตัดสินใจผิดพลาด 
 

  สําหรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากการตัดสินใจเลือกแนวทางการบริหารการปองกันและควบคุม

อาชญากรรมประเภทคดีประทุษรายตอทรัพย ธนาคาร รานทอง ผิดพลาดจากการเลือกแนวทางบริหารท่ี ๓ 

คือแนวทางการบริหารงานปองกันอาชญากรรมฯ โดยใชทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ซ่ึงเปนการบูรณาการ

รวมกันของทุกภาคสวนท้ังตํารวจเองท่ีมีหนาท่ีโดยตรง กับผูประกอบการเจาของพ้ืนท่ี (ธนาคาร – รานทอง) 

และประชาชนผูมาใชพ้ืนท่ี (ประชาชนท่ีมาทําธุรกรรมกับธนาคาร – รานทอง) ชุมชน และภาคสังคม ตาง ๆ ซ่ึง

ทุกสวนตองชวยกันระวังภัย ไมใหเหตุรายเกิดกับธนาคาร รานทอง เกิดข้ึนได ถือวาทุกภาคสวนเปนเจาภาพ

รวมกัน ไมใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงหากเกิดการผิดพลาดข้ึน จากการ

ตัดสินใจเลือกแนวทางการบริหารแนวทางนี้ เชน ยังมีคดีปลนทรัพย ชิงทรัพย ธนาคาร – รานทอง เกิดข้ึนใน

ตองสรางความหวาดกลัวใหกับคนราย 

- เฝาระวังบุคคลพนโทษท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

- ควบคุมแหลงอบายมุข/แหลงมั่วสุม/แหลงเพาะเพ่ิมอาชญากรรม 

- การไประงับเหตุ,ตรวจสอบเหตดุวยความรวดเร็ว 

- ระดมกวาดลางอาชญากรรม/การตั้งจุด ว.๔๓/การตรวจรวม 

- สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 

- จับกุมผูตองหาตามหมายจับ 

 ึ  ั ี  
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พ้ืนท่ีรับผิดชอบอีก ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนก็คือประชาชนในพ้ืนท่ีจะมีทัศนคติท่ีไมดีตอการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีตํารวจนอยกวาแนวทางท่ี ๑ และ ๒ เพราะวาประชาชนเจาของพ้ืนท่ีและผูใชพ้ืนท่ีไดมารวมกันกับ

ตํารวจในการปองกันและทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานในการปองกันอาชญากรรม ของตํารวจอยูอยางใกลชิดอยู

แลว จึงเปนเรื่องการทํางานท่ีเต็มกําลังความสามารถแลวแตยังมีเหตุเกิดข้ึนอีก ก็นาจะถือไดวาเปนเรื่องสุดวิสัย 

แตถาหากการปองกันและควบคุมอาชญากรรมดวยแนวทางดังกลาวขางตนไดผลดี คือ ไมมีอาชญากรรม

ประเภทดังกลาวเกิดข้ึนเลยในพ้ืนท่ี ท้ังตัวตํารวจเอง ผูประกอบการเจาของพ้ืนท่ี ประชาชนท่ีมาใชพ้ืนท่ี ทุก

ภาคสวน ท่ีมารวมกันก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ท่ีมาทํางานรวมกันและไดผลปฏิบัติท่ีดียิ่ง ซ่ึงแนวทางนี้ นานา

อารยประเทศ ก็ใชแนวทางดังกลาวนี้ ในการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงไดผลดีและเปนท่ี

ยอมรับเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาแนวทางท่ี ๓ นี้ ตรงกับหลักการทางวิชาการท่ีวา “ประชาชนคือตํารวจ ตํารวจ

ก็คือประชาชน” หรือ “ประชาชนคือตํารวจคนแรก” การทําใหประชาชนและตํารวจทํางานรวมกันเปนอยางดี 

จึงเปนหลักการบริหารงานปองกันและควบคุมอาชญากรรม ฯ ท่ียั่งยืนท่ีสุด 
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