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บทคัดย่อ
  การศกึษาเรือ่งการประยกุต์ใช้วถิวีฒันธรรมชมุชนของอ�าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี ในการควบคมุอาชญากรรม 
ผู้ศึกษามีประเด็นศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม โดยมีวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนเป็นเครื่องมือโดยการน�าเอาวิถีความเช่ือและค่านิยมของชุมชนมาควบคุมการเกิดอาชญากรรม โดยวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนของชาวมอญในอ�าเภอสามโคก พบว่า ชาวมอญในอ�าเภอสามโคกได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
โดยชาวมอญมีประเพณีความเชื่อในเรื่องการนับถือพุทธศาสนา ผีซึ่งเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน
และให้ความส�าคัญกับบุตรชายคนหัวปีเพราะเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่เก็บสมบัติประจ�าตัวผี ด้วยความเชื่อดังกล่าวท�าให้บุตรชาย
ของคนมอญต้องเคร่งครัดในเรื่องความประพฤติ ยึดมั่นประเพณีและไม่กระท�าความผิดจึงถือว่าความเชื่อดังกล่าวส่งผลดี
ต่อการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่นๆ เช่น งานศพ สงกรานต์ ออกพรรษาและตักบาตรพระ
ร้อย รวมถึงอัตลักษณ์ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ การกวนข้าวทิพย์ เป็นกระบวนการที่สร้างความสามัคคีให้กับ
ชุมชน การให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสและปฏิบัติตามประเพณีเก่าแก่อันดีงามของชุมชนเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ท�าให้เด็ก
และเยาวชนให้ความส�าคัญและมีส่วนร่วมกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนได้วิถี
วัฒนธรรมของชาวมอญจึงเป็นกลไกทางสังคมท่ีสามารถควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ในการน�าประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อท่ีเป็นวิถีวัฒนธรรมของชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
หรืออ�าเภออื่นๆ ได้ ดังน้ันจึงต้องมีกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส�าคัญของวิถีวัฒนธรรมชุมชนโดยภาครัฐรวมตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเข้าใจและ
ยอมรับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกับประชาชนในกิจกรรมของชุมชน
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Abstract
  The apply of community culture lifestyle of peoples in Amphoe Samkhok, Pathum Thani Province 
towards crime control were origin from the researcher’s interesting to study about the apply their com-
munity culture lifestyle to be mechanism to control crime in this area, especially using of Social values, 
and beliefs in the community to be the main instruments. Following to the study about Mon descen-
dance peoples resides in Amphoe Samkhok by the researcher, it reveals that the group of their ancestor 
were moved to reside in this area since the Ayuthaya era. Most of the Mon descendance peoples 
respects to the Bhudism, including the believe as “Pee” (ghost) is liken be the sacred that always protecting 
to all of the peoples in community. Furthermore, in each family believed that eldest son is regards to 
the important person, because of his responsible to keep that private property of the ghost. With this 
belief, eldest son of Mon descendance peoples should be stricted in traditions and to be good behavior 
man. Then, the belief becomes good effect for crime control, implicitely. Other traditions such as: 
funeral ceremony; Sonkran; the end of Buddhist lent and give food offering to hundred Buddhist monk 
on boat; including to the rice porridge stirring tradition that always made of unity in the Mon descendance 
peoples in the community. Tradition towards respect to elder peoples, and to follows that other old and 
fine tradition and culture is the important mechanism of the community for participation of children and 
youth group, including to be good mechanism of crime protect and control. Because of the community 
culture lifestyle of Mon descendance peoples in Amphoe Samkhok is the effective social mechanism for 
crime control. Thus, it becames to be role model for other communities for  applying of community 
culture lifestyle likes traditions; cultures; and beliefs to be instrument for crime control. The results as 
above-mentioned were indicated that co-operation amongs each of public sector, making knowledge 
about important of community culture lifestyle for all over people, and to understanding and accept to 
community culture lifestyle by legal officers and government sectors is the most important, especially in 
the applying of community culture lifestyle to be mechanism of crime control. 
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บทน�า
  มนุษย์ได้อยู ่ร ่วมกันเป็นกลุ ่มเป็นชุมชนมีความ
สัมพันธ์กันเป็นสังคมซ่ึงในเวลาต่อมาจ�านวนได้เพิ่มขยาย
มากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะย่อมมีปัญหาเกิดข้ึน 
มนุษย์จึงได้สร้างกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่อกัน เพื่อควบคุม
พฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันให้อยู่อย่างปกติสุข ในการที่
มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ กติกา การอยู่ร่วมกันดังกล่าวนี้ หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติตนให้เป็นที่เสียหายแก่บุคคลอื่นอาจจะถูก
ลงโทษจากสงัคมหรอืจากหมูค่ณะ (นวลจันทร์ ทศันชยักลุ, 
2556: 10) หรือจากผู้น�าของชุมชนหรือสังคม ดังนั้นสังคม
จึงก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติหรือวิถีประชา

ของตนในสังคม มนษุย์ได้สร้างวฒันธรรมขึน้มาเพือ่ประโยชน์ 
ในการด�ารงชีวิตและสืบเผ่าพันธุ ์ในการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2556: 12) วัฒนธรรมเป็น
ส่ิงมนษุย์สร้างขึน้มา เมือ่มนษุย์มาอยูร่่วมกนัในสังคมเดยีวกนั
มนษุย์จงึตกลงยอมรบักนัว่าจะก�าหนดกฎเกณฑ์ พฤตกิรรม
อย่างไรที่ควรจะปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิกยึดถือตรงกัน 
(นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2556: 13)
  วัฒนธรรมมีความหลากหลายซึ่ งอาจจะเป ็น
วัฒนธรรมด้านนามธรรม เช่น ความเชื่อ อุดมคติ ค่านิยม
หรืออาจเป็นวัฒนธรรมทางรูปธรรมหรือทางวัตถุ เช่น ตึก 
วดั อาคารต่างๆ ดงันัน้วฒันธรรมเป็นภมิูปัญญาทีส่ร้างสรรค์
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ขึ้นมาโดยมนุษย์เพื่อสมาชิกทั้งหมดสามารถด�ารงชีวิตร่วม
กันได้อย่างดุลยภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ (ประเวศ วะสี, 2539: 14)
 วัฒนธรรมเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติเป็นส่ิง
ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติเป็นตัวก�าหนด
รูปแบบของสถาบันซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปในสังคม
เป็นสิ่งที่ควบคุมสังคมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้
แก่สังคม เพราะในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา ความ
เชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน ดังนั้นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก�าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลมาจาก
ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการศึกษา อาชีพ สภาพ
เศรษฐกจิ สงัคมการขยายตัวของอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม
ท�าให้สภาพความเป็นอยูแ่บบสงัคมไทยดัง้เดมิเปลีย่นแปลง
ไปมาก การเข้ามาเรียนหรือท�างานในเมืองใหญ่ ความ
สัมพันธ์ในครอบครัวลดลง การมุ่งหาเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ การมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ การพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร คอนโด ลดการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านท�าให้คนรุ่นใหม่หมดความเช่ือถือ
และศรัทธาในจารีตประเพณีของท้องถ่ินท่ีเคยมีบทบาท
ส�าคัญในการสร้างและควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคม
ท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งง่ายข้ึนเม่ือสังคมซับซ้อนขึ้น
และกระบวนการควบคมุสงัคมอ่อนแอลง ปัญหาอาชญากรรม
จึงเกิดมากขึ้นทั้งยังมีลักษณะท่ีรุนแรงมากขึ้นและมีอัตรา
การกระท�าความผิดซ�้าเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากข้อมูลการ
จับกุมผู้กระท�าความผิดผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งที่ทุก
ภาคส่วนได้ร่วมมือกันรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างจริงจังในการควบคุมอาชญากรรมซึ่งได้ผล
และมีประสิทธิภาพโดยใช้วิถีและวัฒนธรรมของชุมชน 
อ�าเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีคือ อ�าเภอสามโคก จังหวัด
ปทมุธาน ี ซึง่มวีถิแีละวัฒนธรรมท่ีโดยเฉพาะชุมชนชาวมอญ
ส่วนใหญ่นับถือคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้น�าทางความคิด โดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างจากชาวไทยทั่วไปใน
อ�าเภออื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังมีวิถีชีวิต ความ
เชื่อ การสืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ท�าให้คนรุ่น
หลังยอมรบัและยดึถอืประเพณี ความเช่ือซึง่สามารถควบคุม
ดูแลชุมชนให้สงบเรียบร้อย ปัญหาอาชญากรรมมีสถิติเกิด
ขึน้น้อย ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอ�าเภออืน่ๆ เหน็ได้ว่า อ�าเภอ
สามโคก ในปี พ.ศ. 2556-2559 มีสถิติอาชญากรรมเพียง 
1,474 คดี (กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, 
2559) โดยเฉพาะประเภทคดยีาเสพตดิซึง่อยูใ่นหมวดความ
ผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พบว่า อ�าเภอสามโคก มีสถิติคดี
ประเภทน้ีน้อยที่สุด แต่เมื่อพิจารณาจากคดีที่เกิดขึ้นท้ัง
จังหวัดยังพบว่าสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ยังมีมีน้อยปรากฏดังตาราง 1 
 
  จากสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556-2558 (รับแจ้งความ) พบว่า บางคดีที่เกิดขึ้นมี
จ�านวนไม่มากนัก เช่น กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
กลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและคดีอาญาที่น่าสนใจ ซึ่ง
เกิดขึ้นเพียงประมาณหลักร้อยต่อปีมีเพียงบางปีเท่าน้ันที่
เป็นหลักพันแต่ก็ยังพบว่าในปีต่อมาคดีในกลุ่มดังกล่าวที่
เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเกิดขึ้น-ลงตามล�าดับ 
แสดงให้เหน็ว่า วถิวีฒันธรรมชุมชนเป็นกลไกส�าคัญทีส่ามารถ

ตำรำง 1 สถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2556-2558 (รับแจ้งความ)

  ประเภทกลุ่มคดี  2555 2556 2557 2558

 กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 97 100 84 69

 กลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย 639 508 481 473

 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 2,099 1,427 1,078 1,414

 กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ 1,173 890 651 671

 กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 7,438 10,499 7,873 4,432

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2558)
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น�ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนวรรณกรรม
วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน
  วัฒนธรรม หมายถึง วิถีแห่งการด�ารงชีพที่มนุษย์
สร้างขึ้นตามที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ มนุษย์กับ
สังคมและมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นระบบความรู้ความ
คิดหรือความเชื่อจนเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นวิธีการหรือแบบแผนและมีการอบรมถ่ายทอดไปสู ่
สมาชกิรุ่นต่อมา (สมศักดิ ์ศรสีนัตสิขุ, 2536: อ้างใน ก่ิงแก้ว 
มรกฎจินดา, 2550: 25)
  พระยาอนุมานราชธน อธิบายไว้ว่า ประเพณีและ
วัฒนธรรมเมื่อว่าตามเน้ือความเป็นสิ่งเดียวกันคือ ไม่ใช่มี
อยู่โดยธรรมชาติแต่เป็นสิ่งท่ีสังคมหรือคนในสังคมร่วมกัน
สร้างให้มีขึ้นและถ่ายทอดให้แก่กันได้ (อานนท์ อาภาภิรม, 
2515: 15)
  ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่สืบทอดต่อกัน
มาจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในหมู ่คณะและ
หมายความรวมถึงรูปแบบของความเช่ือ ความคิด การ 
กระท�า ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม ระเบียบ แบบแผนและ
วิธีการกระท�าสิ่งต่างๆ โดยอาจแบ่งประเพณีตั้งแต่เกี่ยวกับ
ชีวิตในครอบครัวและการสนุกสนานรื่นเริงของส่วนรวม 
เช่น สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษา เป็นต้น (ผ่องพรรณ 
มณีรัตน์ 2521: 1-2)
  ส�าหรับแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชนนั้นมีนักวิชาการและนักคิดหลายท่านได้ให้ความ
หมายความส�าคัญตลอดจนลักษณะของวัฒนธรรมและ
ประเพณีชุมชนไว้ดังนี้
  วัฒนธรรมของชุมชนชนบทก่อตัวขึ้นจากการต่อสู้
เพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกินและจากการท่ีต้องอยู่รวมกันและ
สัมพันธ์กันเป็นสังคมชุมชนการต่อสู้เพื่อการมีอยู่มีกินก่อ
ให้เกิดวัฒนธรรมทางการผลิตแบบกสิกรรม เกิดการคิดค้น
และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ การที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
จ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ที่ท�าให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 
สัมพันธ์กันเกิดเป็นจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์และพิธี 
กรรมต่างๆ เป็นแนวทางให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบัน
และรุน่ต่อไปได้ยดึถอืปฏบิตัแิละสบืทอดกนัต่อไป (สรุเชษฐ์ 

เวชพิทักษ์, 2533: 8)

วัฒนธรรมและประเพณีของอ�ำเภอสำมโคก
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ ่มคนหนึ่งในสังคม
แสดงความหมายและเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของกลุ่ม
วัฒนธรรมแต่ละสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความต่อเนื่อง
ของประวัติศาสตร์ประสบการณ์ ความจริงและปัจจุบัน
อ�าเภอสามโคกมีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
คนมอญนับแต่อพยพมาในอดีตซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏให้เห็นและมีการสืบทอด
กันมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่รุ่นลูกหลานเหลนไปเรื่อยๆ 
ซึง่วฒันธรรมและประเพณทีีเ่ป็นนามธรรมอนัเป็นอตัลกัษณ์
มีดังนี้
  1. ประเพณีความเช่ือการนับถือผีชาวสามโคกโดย
เฉพาะมอญนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและในขณะ
เดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับการนับถือผีด้วยซึ่งผีที่ชาว
มอญนบัถือมหีลายชนดิแต่ทีส่�าคญัมเีพยีง 2 ชนดิคอื (สุภรณ์ 
โอเจริญ, 2541: 87)
   1.1 ผีประจ�าหมู่บ้านหรือที่เรียกว่า pea cu 
ประดิษฐานไว้ในศาลที่ชายทุ่งและมีการท�าพิธีบูชา
   1.2 ผีบ้านหรือผีเรือนหรือที่เรียกว่า kalokhei 
เป็นผีประจ�าตระกูล ซึ่งนับญาติเฉพาะทางฝ่ายชาย
  2. ประเพณีการท�าศพธรรมเนียมการท�าศพมอญ
ถือว่าตายแบบธรรมดาเพราะโรคชราหรือป่วยมานาน 
นิยมใช้การเผาเช่นเดียวกับคนไทย แต่ถ้าตายไม่ดีหรือโรค
ปัจจุบัน ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งเด็กที่อายุต�่ากว่า 12 ปี 
ศพเหล่านี้จะไม่มีการเผาแต่ต้องฝังให้เร็วที่สุดโดยไม่มีการ
ประกอบพธิใีดๆ ประเพณกีารท�าศพมอญนบัว่าเป็นงานใหญ่
งานหนึ่งขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ตายและลูกหลาน โดยเฉพาะ
ถ้าผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส งานศพจะยิ่งใหญ่เป็น
งานระดับหมู่บ้านและต�าบลโลงศพจะถูกสร้างอย่างวิจิตร
ท�าเป็นยอดคล้ายปราสาทและยังมีการเจาะระช่องข้างๆ 
โลงทั้ง 2 ด้านไว้ให้มองเห็นศพผู้ตายข้างในด้วย โลงศพอัน
งดงามนี้จะถูกเผาไปพร้อมๆ กับศพบนเชิงตะกอน การเผา
ศพพระมข้ีอห้ามอยูอ่ย่างหนึง่คอื ห้ามจดุไฟเผาด้วยมอืต้อง 
จุดด้วยดอกไม้เพลิงที่เรียกว่า “ลูกหนู”
  3. ประเพณีทางศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผี
เป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปีคือ สงกรานต์
และออกพรรษา เช่น เทศกาลออกพรรษาจะมีประเพณีที่
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ส�าคัญคือ “ประเพณีตักบาตรพระร้อย” โดยเฉพาะการ
ตักบาตรพระร้อยตามริมฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยาจะมีการ
ตักบาตรเป็นระยะทางไกลเป็นกิโลเมตร การตักพระร้อย
จะกระท�าในเทศกาลออกพรรษาตั้งแต่วันแรก 1 ค�่า เดือน 
11 ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญที่สืบทอดมา
ยาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญ ค�าว่า พระร้อย หมายถึง 
การนิมนต์พระสงฆ์ จ�านวน 100 รูป มารับบิณฑบาตทาง
เรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโว
โรหณะ แต่ใช้เรือมาเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต โดย
ประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตาม
แนวแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ
และนับวันจะหาดูได้ยาก เป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับ
การอาศัยอยู่ริมแม่น�้าตลอดจนความรัก ความสามัคคีของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
  4. ตักบาตรน�้าผึ้งประเพณีตักบาตรน�้าผึ้งหรือ
ภาษามอญเรียกว่า ปะเวนอรงหะปียะดัชน์ซาย จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปีในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10 (กันยายน) ในงานมี
การท�าบุญตักบาตรโดยทางวัดจะเรียงบาตรหรือภาชนะ
อื่นๆ ไว้ ส�าหรับให้ชาวบ้านน�าน�้าผึ้งใส่เพื่อถวายพระภิกษุ
และมีข้าวต้มผัดมาถวายท�าบุญควบคู่กันไป

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งและกระบวนกำรสร้ำง
ชุมชนเข้มแข็ง
  ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของแต่ละชุมชนในการร่วมมือกันโดยมี
จิตส�านึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้มี
นักวิชาการกล่าวถึงไว้ดังนี้
  1. ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนมี
หลายแบบชุมชนไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงกลุ่มคนใหญ่มารวม
กันในอาณาบริเวณเดียวกัน แต่ความเป็นชุมชนสามารถให้
ค�าจ�ากัดความได้คือ ความเป็นชุมชนนั้นอยู่ที่คนในชุมชน
จ�านวนหนึ่ง (คนละพื้นที่ก็ได้) มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การเรียนรู้และร่วม
กันกระท�าภารกิจต่างๆ (ประเวศ วสี, 2541: 13) นอกจาก
นี้ความเป็นชุมชนนั้นจะมีลักษณะของการมีผู้คนหันหน้า
เข้าหากันเพื่อเผชิญกับปัญหาจากสังคมภายนอก (อนุชาติ 
พวงส�าลีและกฤตยา อาชวนิจกุล, 2542: 24)
  2. องค ์ประกอบของชุมชนเข ้มแข็งจะมีองค ์

ประกอบส�าคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเน้นชุมชนเป็น
ตัวตั้งประกอบด้วยภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบทอดองค์กร
ชุมชนและกลุ่มผู้น�าที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงการ
จัดตั้งกลุ่มและการจัดระเบียบในชุมชน
  3. เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจาก
ภายนอก
  นอกจากนี้ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อน�าไป
สู่การปฏิบัติไว้ว่า
  1. การมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นเครื่อง
มือที่ส�าคัญช่วยยึดเหน่ียวคนในชุมชนและความเป็นชุมชน 
โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไปสู ่เป้าหมายการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีสุขภาพที่ดี
  2. การจัดองค์กรและการบริหารจัดการ ความเข้ม
แข็งของชุมชนส่วนหน่ึงสะท้อนภาพโดยความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนซึ่งประเด็นของความเข้มแข็งนี้คือ
   ก. การจัดองค์กรที่ก ่อให้เกิดกิจกรรมและ
ความร่วมมือ หมายถึง รูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสมมี
การแบ่งบทบาทหน้าที่และประสานเครือข่ายเพื่อกระจาย
ภาระงานพัฒนาไปสู่กลุ่มต่างๆ 
   ข. มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี โดย
สามารถระดมทรัพยากรทัง้คน วสัด ุ อปุกรณ์และเทคโนโลยี
มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
   ค. กระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพเกิด
การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  3. การมีกจิกรรมทีต่่อเนือ่ง เป็นกระบวนการเรยีนรู้
และการถ่ายทอดประสบการณ์แก่อนุชนหรือคนรุ่นถัดไป
ในการรับช่วงต่อภาระงานของชุมชน
  4. ทุนมีทุนในเชิงกายภาพคือ มีทรัพยากรบุคคลที่
มคีณุภาพโดยเฉพาะผูน้�าด้านต่างๆ ทีม่อียูแ่ละมคีวามหลาก
หลายในชุมชน รวมทั้งการมีทุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม 
  5. เครือข่ายความร่วมมือหรือทุนเพื่อนจะท�าให้มี
ความหลากหลายทั้งกิจกรรมและองค์กรหรือกลุ่มคนที่เข้า
ร่วมพัฒนาก่อให้เกิดอ�านาจต่อรองและการพัฒนากิจกรรม
สาธารณะมากขึ้น 
  6.  สทิธแิละอ�านาจต่อรองทางการเมอืง เป็นอ�านาจ
สาธารณะที่ก่อให้เกิดสิทธิตามมาและเป็นกลไก
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ในการควบคมุกลไกตลาด การเงนิ กฎหมายและการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
  7. เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก แสดงถึง
สถานะภาพหรือศักยภาพของชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกและเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดความเช่ือม่ันใน
ขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนมากข้ึนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน

กำรป้องกันอำชญำกรรม
  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control 
Model) และการป้องกันอาชญากรรม (Crime Preven-
tion) นั้นมีความแตกต่างกันในความหมายอย่างเด่นชัด 
การป้องกันอาชญากรรมคือ ความพยายามที่จะขวางก้ัน
อาชญากรรม ก่อนจะมีเหตุเกิดขึ้น ซ่ึงในสภาพความเป็น
จริงต ้องยอมรับว ่าไม ่สามารถที่จะป้องกันไม ่ให ้เกิด
อาชญากรรมได้ทั้งหมดในขณะที่การควบคุมอาชญากรรม
เป็นมาตรการทีท่างการน�ามาใช้เพือ่จดัการกบัอาชญากรรม
และอาชญากรหลังจากที่ได้รับกระท�าความผิดเกิดขึ้นแล้ว 
(Allen, Friday, Roebuck and Edward, 1981: 271) 
ดังนั้นงานต�ารวจไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามผู ้กระท�า
ความผิด การจับกุมคุมขัง สอบสวนด�าเนินคดี พิจารณา
พิพากษาความผิด ด�าเนินการตามค�าส่ังศาล รวมท้ังการ
บ�าบัดรักษาผู้กระท�าผิดนั้นเป็นมาตรการของการควบคุม
อาชญากรรมซึ่งล้วนแต่เป็นการด�าเนินการหลังจากที่ได้มี
การกระท�าผิดเกิดขึ้นแล้ว (Allen et al., 1981: 272) 
  จากความหมายของการควบคุมอาชญากรรมพอ
สรุปได ้ว ่ าการควบคุมอาชญากรรมน้ันจะต ้องให ้ มี
อาชญากรรมเกิดขึ้นได้เปลี่ยนระดับหน่ึงเท่าน้ันและจะเป็น
มาตรการของการรักษาระดับการเกิดอาชญากรรมให้อยู่
ในเขตจ�ากัด 
  Johnson (1978: 497) ได้เสนอแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมไว้ 2 ทางด้วยกันคือ
  1. การป้องกนัอาชญากรรมท่ีมุง่ต่อบคุคล โดยการ
บังคับใช ้กฎหมายให้ปฏิบัติตามด้วยการยับยั้งผู ้ ท่ีจะ
ประกอบอาชญากรรมหรือจับกุมผู้กระท�าผิดไปฟ้องลงโทษ 
  2. การป้องกันอาชญากรรมที่มุ ่งต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมเอาความสัมพันธ์ทุกอย่างท่ีมีอยู ่ระหว่างบุคคล
และสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ที่มีส่วน
ท�าให้เกิดอาชญากรรมไว้ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทาง

ป้องกัน

ทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องกับกำรควบคุมและกำรป ้องกัน
อำชญำกรรม
  ทฤษฎีและรูปแบบท่ีน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจนั้นมีหลากหลาย 
ในปัจจุบันนี้ทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ให้ความ
ส�าคัญกับทฤษฎีที่มุ่งไปทางด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
อาชญากรรมและการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ดังแนวทางของทฤษฎีต่อไป
นี้
  1. ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement 
Theory)
  แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้
กฎหมายเกิดขึ้นตามความเชื่อของส�านักดั้งเดิม (Classical 
School) มคีวามเชือ่ว่า อาชญากรรมเกดิขึน้เน่ืองจากมนุษย์
มีเจตจ�านงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิด การที่
เกิดอาชญากรรมขึ้นเน่ืองจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการ
ประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รบั 
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษรวมทั้งบทลงโทษที่
ได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว ดังนั้นแนวทาง
การป้องกันวิธีนี้จึงมุ ่งเน ้นการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันปราบอาชญากรรม
ท�าให้คนในสังคมมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบท
ลงโทษ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2526: 8)
  2. ทฤษฎชีมุชนสมัพนัธ์ (Community Relations 
Theory)
  ในขณะที่ความนิยมในมาตรการและทฤษฎีบังคับ
ใช้กฎหมายเริ่มเสื่อมคลายลง การป้องกันอาชญากรรมอีก
ลักษณะหนึ่งกลับได้รับความสนใจสูงขึ้นคือทฤษฎีชุมชน
สัมพันธ์ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2526: 11) มีรากฐานแนว
ความคิดและผลการวิจัยของนักอาชญาวิทยาส�านักนิเวศ 
วิทยา (The Ecological School of Criminology) ใน
ทศวรรษที่ 1920 ส�านักนี้อยู่ภายใต้การน�าของ Park ได้รับ
อิทธิพลแนวความคิดเกี่ยวกับความส�าคัญของชุมชน 3 ทาง
คือ แนวทางความคิดของ Durkheim ที่กล่าวถึงความหนา
แน่นของประชากรที่เป็นปัจจัยที่กระทบต่อความแก่งแย่ง
ทางสังคมและการแบ่งงาน
  นักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโกคือ Burgess ได้เสนอ
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ทฤษฎีวงรอบ (Concentric Circles Theory) โดยศึกษา
การเกดิอาชญากรรมในมหานครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ จากการลากเส้นครึ่งวงกลมที่
มีช่วงห่างกันเส้นละ 2 ไมล์ เริ่มจากศูนย์กลางของมหานคร
ดังกล่าว พบว่า อาชญากรรมมักมีสถิติสูงมากในบริเวณ
ใจกลางเมอืงชคิาโก ซ่ึงเป็นย่านธรุกจิกบัย่านทีอ่ยูอ่าศัยสถติิ
อาชญากรรมรวมทั้งปัญหาต่างๆ ของชุมชนลดทุกขณะเมื่อ
ถอยห่างจากกลางใจเมืองออกไป
  จากการศึกษาของนักอาชญาวิทยา สรุปได้ว่า 
อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะพื้นที่
บริเวณใดที่เกิดอาชญากรรมข้ึนบ่อยครั้งก็จะเกิดซ�้าซากอยู่
เช่นนั้นซึ่งทางกลุ่มซิคาโกเห็นว่าเป็นการขาดระเบียบของ
สังคม (Social Disorganization) หมายถึง สภาวะแตก
สลายของกลไกทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีค�้าจุนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและขวัญก�าลังใจของสมาชิกในสังคม แนว
ความคิดของกลุ่มชิคาโกเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวความ
คิดต่อเนื่องในเวลาต่อมาคือ แนวคิดของ Gans มีแนวคิดที่
เรียกว่าหมู่บ้านในเมือง (Urban Village) โดยเชื่อว่า
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการรักษาความ
ปลอดภัยการก่อให้เกิดความสมัครสมานกลมเกลียวร่วม
มือร่วมใจในการป้องกันอาชญากรรม กล่าวได้ว่าแนวคิด
ของ Gans เกี่ยวกับหมู่บ้านในเมืองจึงเป็นความพยายาม
ในการป้องกันอาชญากรรมโดยจัดเฉพาะสภาพชุมชนเพื่อ
เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  จากทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรม 
สรุปได้ว่า การจัดสภาพทั่วไปในระดับเมือง ชุมชนละแวก
บ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย ์สินของตนเองและบุคคลอื่นให ้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตามแนวทฤษฎีนี้ต�ารวจจะมีบทบาทฝ่าย
วางแผน สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาแก่ชุมชนในการป้องกัน
ปราบปราม
  3. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Con-
trol Model)
  ทฤษฎีจะเน้นหนักไปในทางการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมโดยเชือ่ว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
ยตุธิรรมอยูท่ีก่ารควบคมุ ระงบัและปราบปรามอาชญากรรม
เป็นหลักใหญ่จะต้องมีสถิติการจับกุมผู้กระท�าความผิดและ
มีการพิพากษาลงโทษผู้กระท�าความผิดสูงเนื่องจากหาก

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
หรือจับผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ย่อมแสดงให้ว่าความสงบ
เรียบร้อยของสังคมสูญส้ินไปและเสรีภาพของประชาชนผู้
สุจริตย่อมได้รับผลกระทบกระเทือน (ประธาน วัฒนวานิช, 
2520: 150) การควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง
ซึ่งในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นจะต้องมีการ
จับกุม การฟ้องร้องและการพิพากษาผู้กระท�าผิดอาญาได้
ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็วมีการ
ด�าเนินการในรูปที่เป็นทางการน้อยและปราศจากอุปสรรค
ที่กินเวลา การท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีประสิทธิภาพ
สูงเช่นนี้ท�าให้มีผลการปราบปรามอาชญากรรมสูงตามไป
ด้วยส่งผลให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย

วถิวีฒันธรรมชมุชน กลไกและกำรประยกุต์ใช้ในกำรควบคมุ
อำชญำกรรม
วิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกในกำรควบคุมอำชญำกรรม
  ชาวอ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นั้นเดิมเป็น
ชาวมอญซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ชาวมอญจะมกีารนบัถอืผซีึง่ถอืได้ว่าเป็นประเพณคีวามเชือ่ 
โดยเฉพาะชาวมอญในอ�าเภอสามโคกจะมีความเคร่งครัด 
และนับถือพุทธศาสนา ชาวมอญจะให้ความส�าคัญกับบุตร
ชายคนหัวปีมากเพราะเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่เก็บสมบัติประจ�า
ตัวผีผู้ที่รับผีจะต้องคอยระวังรักษาข้าวของของผีให้คงอยู่
สภาพเดิม ไม่เช่นนั้นแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ครอบครัวซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้จะท�าให้บุตรชายของคน
มอญมีความเคร่งครัดและจะไม่กระท�าความผิดซึ่งมีผล
เป็นการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง
  ประเพณีงานศพ การท�าศพมอญถือว่าเป็นงาน
ส�าคัญและเป็นงานใหญ่ โลงศพจะถกูสร้างอย่างวิจิตรพสิดาร
ท�าคล้ายยอดปราสาทและมีลักษณะที่ข้างโลงจะต้องเจาะ
ช่องเพื่อให้เห็นศพผู้ตายและในการเผาศพ ห้ามจุดไฟเผา
ด้วยมือหากเป็นศพพระสงฆ์จะต้องจุดด้วยดอกไม้เพลิงที่
เรียกว่า “ลูกหนู” ซึ่งท�าจากดินประสิวผสมก�ามะถัน
  ประเพณีสงกรานต์ ออกพรรษาและตักบาตรพระ
ร้อย ตักบาตรน�้าผึ้งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในวันขึ้น 15 ค�่า 
เดือน 10 และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของอ�าเภอสามโคกจะมีลักษณะที่
แตกต่างจากถิ่นอื่น เพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่
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มวีถิวัีฒนธรรมดัง่เดมิต้ังแต่ปี พ.ศ. 2179 ในแผ่นดนิพระเจ้า
ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่
เน ้นการมีส ่วนร่วมของชุมชนคือการกวนข้าวทิพย์ซ่ึง
ลักษณะพิเศษของข้าวทิพย์ของอ�าเภอสามโคกจะมีความ
แตกต่างจากถิ่นอื่นคือ จะประกอบด้วยธัญพืช 60-70 ชนิด
ที่คละเคล้าผสมกันซ่ึงกลุ่มผู้น�าศาสนาเห็นว่าเป็นกระบวน
การที่สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและเป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและความสามัคคีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
จะช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนได้
  อ�าเภอสามโคกเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีท่ีเก่า
แก่มกีารสบืทอดมาอย่างยาวนานดงัค�าพูดทีว่่า “การสบืทอด
กันมารุ่นต่อรุ่นทั้งด้านความเช่ือและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านจิตใจและพลังศรัทธาตลอดจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชนซ่ึงความเช่ือดังกล่าว
ที่มีการสืบทอดกันมานี้ท�าให้ปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อย
ไม่เกิดขึ้นในสังคมและท�าให้อาชญากรรมลดลงได้” แต่
อย่างไรก็ตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนในอ�าเภอ
สามโคกนั้นนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
มีผลต่อจิตใจแล้ว ประเพณีวัฒนธรรมของอ�าเภอสามโคกมี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสามารถควบคุมอาชญากรรมได้ 
คือมีความเชื่อนับถือผีและนับถือผู้อาวุโสซึ่งสามารถสร้าง
กระบวนการสร้างกลไกให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหากมีการ
ขยายผลมายังกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วในที่สุดก็จะเกิด
ความเชื่อความศรัทธาเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้
สามารถควบคุมอาชญากรรมได้ เพราะการที่เด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นท�าให้เด็ก
และเยาวชนซึมซับเอาสิ่งดีงามและจะท�าให้เกรงกลัวต่อ
การท�าบาปทั้งนี้อาจมีการชักชวนให้เด็กและเยาวชนเข้าวัด
หรือมีการร่วมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ หรือมีการจัด
ประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซ่ึงถือได้
ว่าเป็นการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ใน
ชุมชนยังได้มีการจัดตั้งผู ้น�าเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม
โดยให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกโดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งเป็นผู้
สรรสร้างความดีเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเป็นผู้น�า
วัฒนธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สร้างแบบอย่างให้
เด็กและเยาวชนในการท�าคุณงามความดีสืบไป

กำรประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมอำชญำกรรม
  การที่จะน�าวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ของอ�าเภอสามโคกน�าไปใช้กบัอ�าเภออืน่ๆ หรอืจังหวดัอืน่ๆ 
นั้น สามารถที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนหรืออ�าเภอ
อื่นๆ จะต้องสร้างกระบวนการสร้างความร่วมมือก่อให้เกิด
ความสามัคคีการน�าวิถีวัฒนธรรมชุมชนจึงจะบรรลุผล
เพราะประเพณวีฒันธรรมของอ�าเภอสามโคกน�าไปประยกุต์
ใช้กับชุมชนอื่นๆ ได้ แต่จะต้องมีผู้น�าทางด้านประเพณี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและจะต้องมีกระบวนการในการรักษา
ประเพณวีฒันธรรมทีด่ ี ตลอดจนมกีระบวนการให้เจ้าหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชนโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดท�า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับสิ่งดีงาม บุคคลที่เข้า
ร่วมน้ันจะยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมและไม่ก่อปัญหาใน
ชุมชนซึ่งท�าให้สามารถควบคุมอาชญากรรมได้
  สรุปได้ว่า วิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกและการ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม กลไกที่ส�าคัญที่ใช้
ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนไม ่ ให ้ก ่อ
อาชญากรรมนั้นวิถีวัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นกลไกหรือ
เป็นตัวจักรที่มีอิทธิพลมีบทบาทและมีความส�าคัญในการ
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนในชุมชนหรือในท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามกรอบจารีตประเพณีวัฒนธรรมข้อปฏิบัติ
หรือข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโส ผู้น�าวัฒนธรรม
พระสงฆ์หรอืญาติสนทิ ระบบความสัมพนัธ์ของคนในชมุชน
และระบบความเชื่อเป็นสิ่งที่สูงที่สุด ตลอดจนบิดามารดา
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทท่ีสุดในการควบคุมพฤติกรรมการก่อ
อาชญากรรม เพราะบิดาและมารดาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและ
เยาวชนมากที่สุดต้องตักเตือน อบรม สั่งสอนให้รู้ถึงบาป
บุญคุณโทษ ความดีความชั่ว ตลอดจนให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของประเพณีวัฒนธรรม

สรุป
  วิถีวัฒนธรรมชุมชนอันประกอบด้วยวิถีชีวิต ความ
เชือ่ ขนบธรรมเนยีมประเพณมีผีลในการควบคุมอาชญากรรม 
ดังปรากฏในรูปวงล้อวัฒนธรรม (รูปที่ 1) เพราะวิถี
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่ิงดีงามโดย
เฉพาะจารีตซ่ึงถือว่าเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ชุมชนได้
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ควบคุมอาชญากรรม ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ชุมชน
ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มี
ทนุทางสงัคมได้แก่ การนบัถอืผ ีการนบัถอืผูอ้าวโุสซึง่ผูน้้อย
จะต้องนับถือผู้อาวุโสจะตอบโต้หรือโต้เถียงผู้อาวุโสไม่ได้
และจะต้องเคารพผู้ท่ีอาวุโสเพราะผู้ที่อาวุโสเป็นบุคคลที่
เกิดก่อนย่อมมีประสบการณ์ท่ีผ่านชีวิตย่อมรู ้ว่าสิ่งใดดี    
สิ่งใดชั่ว สิ่งใดไม่ควรท�าสิ่งใดควรท�า นอกจากนี้ประเพณีที่
ชุมชนหรือท้องถิ่นปฏิบัติมาอย่างช้านานที่สามารถจะ
ควบคุมพฤติกรรมของคนได้ ได้แก่ ตักบาตรน�้าผึ้ง ตักบาตร
พระร้อย กวนข้าวทิพย์ ซ่ึงหากอ�าเภอสามโคกรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดังกล่าวไว้ยั่งยืนจะท�าให้ปัญหาอาชญากรรม
ของอ�าเภอสามโคก ไม่ขยายตัวในวงกว้างและจะลดน้อย
ลงไปเรื่อย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดดั่งสถิติอาชญากรรม
ของอ�าเภอสามโคกมีเพียง 785 คดีเท่านั้น (กองบังคับการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, 2559) เพราะเป็นประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงาม เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมต่างๆ ในชุมชนได้ เม่ือเกิดความสามัคคีแล้วจะส่ง
ผลคนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันและสามารถควบคุมความประพฤติที่จะน�าไปสู่
พฤติกรรมอาชญากรรมได้
  ดังนั้นการประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
จะต้องมีการสร้างกลไกในการควบคุมอาชญากรรมของ

คนในชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิถีวัฒนธรรม เช่น 
การอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ยังใช้อยู่ในชุมชน
หรือท้องถิ่นในอ�าเภอสามโคก อบรมสั่งสอนโดยผู้อาวุโส 
บิดามารดา ญาติสนิท การประพฤติการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่คนในชุมชนซ่ึงเป็นวิธีการที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนน�าไปเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต ประเพณี
การขอขมาผีซึ่งเกิดจากความเชื่อ (Belief) ในการนับถือผี
ซึ่งเป็นวิธีการโดยเฉพาะชาวมอญใช้กับสมาชิกให้มีความ
หลาบจ�าเมื่อฝ่าฝืนวิถีวัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถิ่นเมื่อมี
การกระท�าผิดเกิดขึ้นซ่ึงกลไกในควบคุมอาชญากรรมดัง
กล่าวสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ท้องถิ่นอื่นๆ ได้ 
นอกจากนั้นกลไกในการควบคุมอาชญากรรมของคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิถีวัฒนธรรม เช่น การใช้
วัดหรือศาสนสถานเป็นกลไกที่มีอยู่ในชุมชนทั่วไปในการ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนซ่ึงวัดหรือศาสนสถาน
จะคอยชี้แนะ อบรมส่ังสอนในเรื่องศีลธรรมให้ละอายต่อ
บาปบุญคุณโทษของคนในชุมชนได้ บิดามารดาหรือบุคคล
ในครอบครัวนับได้ว่าเป็นกลไกทางสังคมที่ส�าคัญที่สุดที่จะ
ค่อยว่ากล่าวตักเตือนแก่เด็กและเยาวชนเพราะเป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิดและเด็กและเยาวชนให้ความส�าคัญมากที่สุด รวม
ถึงผู้อาวุโสหรือผู้น�าเป็นผู้ที่คอยดูแลลูกหลาน คอยดูแล
พฤติกรรมของคนในสังคมให้เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
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ภาพ 1 รูปวงล้อวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในการ
ควบคุมอาชญากรรม ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชน เห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงวิถี
วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นรูปธรรมท่ีเป็นจดุเด่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยสามารถนํามาประยุกต์ในการ
ควบคุมอาชญากรรมได้ ตลอดจนศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชน จารีตประเพณีที่เป็นข้อห้ามและประชาชนหรือ
ชุมชนปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรและการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้นําชุมชนในการนําวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนมาใช้ในควบคุมอาชญากรรม 
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สามพราน จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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- ชุมชน 
- ท้องถิ่น 
- ประชาชน 

เอกลักษณ์ของ 
อําเภอสามโคก 

วิถีชีวิตความเช่ือ
ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี

ภาพ 1 รูปวงล้อวัฒนธรรม
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และความเชื่อของชุมชนซึ่งกลไกเหล่านี้จะน�าไปสู ่การ
ควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคมได้
 
ข้อเสนอแนะ
  จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรม
ชุมชนของอ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในการควบคุม
อาชญากรรม ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรม

ชุมชน เห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็น
รูปธรรมที่เป็นจุดเด่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
สามารถน�ามาประยุกต์ในการควบคุมอาชญากรรมได้ 
ตลอดจนศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชน จารีตประเพณีที่เป็น
ข้อห้ามและประชาชนหรือชุมชนปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร
และการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้น�าชุมชนใน
การน�าวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ในควบคุมอาชญากรรม
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