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บทคัดย่อ

		 การศึกษาเรือ่ งการประยุกต์ใช้วถิ วี ฒ
ั นธรรมชุมชนของอ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการควบคุมอาชญากรรม
ผู้ศึกษามีประเด็นศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม โดยมีวิถีวัฒนธรรม
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โดยชาวมอญมีประเพณีความเชื่อในเรื่องการนับถือพุทธศาสนา ผีซึ่งเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชน
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ร้อย รวมถึงอัตลักษณ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ การกวนข้าวทิพย์ เป็นกระบวนการที่สร้างความสามัคคีให้กับ
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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 community 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 descendance 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�ำ

ของตนในสังคม มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึน้ มาเพือ่ ประโยชน์
		 มนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น เป็ น กลุ ่ ม เป็ น ชุ ม ชนมี ค วาม ในการด� ำ รงชี วิ ต และสื บ เผ่ า พั น ธุ ์ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ของ
สัมพันธ์กันเป็นสังคมซึ่งในเวลาต่อมาจ�ำนวนได้เพิ่มขยาย มนุษย์ (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2556: 12) วัฒนธรรมเป็น
มากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น สิง่ มนุษย์สร้างขึน้ มา เมือ่ มนุษย์มาอยูร่ ว่ มกันในสังคมเดียวกัน
มนุษย์จึงได้สร้างกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่อกัน เพื่อควบคุม มนุษย์จงึ ตกลงยอมรับกันว่าจะก�ำหนดกฎเกณฑ์ พฤติกรรม
พฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันให้อยู่อย่างปกติสุข ในการที่ อย่ า งไรที่ ค วรจะปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ยึ ด ถื อ ตรงกั น
มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ กติกา การอยู่ร่วมกันดังกล่าวนี้ หาก (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2556: 13)
ผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติตนให้เป็นที่เสียหายแก่บุคคลอื่นอาจจะถูก 		 วั ฒ นธรรมมี ค วามหลากหลายซึ่ ง อาจจะเป็ น
ลงโทษจากสังคมหรือจากหมูค่ ณะ (นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, วัฒนธรรมด้านนามธรรม เช่น ความเชื่อ อุดมคติ ค่านิยม
2556: 10) หรือจากผู้น�ำของชุมชนหรือสังคม ดังนั้นสังคม หรืออาจเป็นวัฒนธรรมทางรูปธรรมหรือทางวัตถุ เช่น ตึก
จึงก�ำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติหรือวิถีประชา วัด อาคารต่างๆ ดังนัน้ วัฒนธรรมเป็นภูมปิ ญั ญาทีส่ ร้างสรรค์
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ขึ้นมาโดยมนุษย์เพื่อสมาชิกทั้งหมดสามารถด�ำรงชีวิตร่วม
กันได้อย่างดุลยภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ (ประเวศ วะสี, 2539: 14)
วัฒนธรรมเป็นรากฐานของความมั่นคงของชาติเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติเป็นตัวก�ำหนด
รูปแบบของสถาบันซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปในสังคม
เป็นสิ่งที่ควบคุมสังคมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้
แก่สังคม เพราะในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธา ความ
เชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน ดังนั้นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก�ำหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลมาจาก
ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการศึกษา อาชีพ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคมการขยายตัวของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ท�ำให้สภาพความเป็นอยูแ่ บบสังคมไทยดัง้ เดิมเปลีย่ นแปลง
ไปมาก การเข้ามาเรียนหรือท�ำงานในเมืองใหญ่ ความ
สัมพันธ์ในครอบครัวลดลง การมุ่งหาเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ การพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร คอนโด ลดการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านท�ำให้คนรุ่นใหม่หมดความเชื่อถือ
และศรัทธาในจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่เคยมีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งและควบคุ ม ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งง่ายขึ้นเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้น
และกระบวนการควบคุมสังคมอ่อนแอลง ปัญหาอาชญากรรม
จึงเกิดมากขึ้นทั้งยังมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นและมีอัตรา
การกระท�ำความผิดซ�้ำเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากข้อมูลการ
จับกุมผู้กระท�ำความผิดผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งที่ทุก
ภาคส่วนได้ร่วมมือกันรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึ้นอย่างจริงจังในการควบคุมอาชญากรรมซึ่งได้ผล
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ วิ ถี แ ละวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
อ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีคือ อ�ำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ซึง่ มีวถิ แี ละวัฒนธรรมทีโ่ ดยเฉพาะชุมชนชาวมอญ
ส่วนใหญ่นับถือคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้น�ำทางความคิด โดยมี
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ตกต่ า งจากชาวไทยทั่ ว ไปใน
อ�ำเภออื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังมีวิถีชีวิต ความ
เชื่อ การสืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ท�ำให้คนรุ่น
หลังยอมรับและยึดถือประเพณี ความเชือ่ ซึง่ สามารถควบคุม
ดูแลชุมชนให้สงบเรียบร้อย ปัญหาอาชญากรรมมีสถิติเกิด
ขึน้ น้อย ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับอ�ำเภออืน่ ๆ เห็นได้วา่ อ�ำเภอ
สามโคก ในปี พ.ศ. 2556-2559 มีสถิติอาชญากรรมเพียง
1,474 คดี (กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี,
2559) โดยเฉพาะประเภทคดียาเสพติดซึง่ อยูใ่ นหมวดความ
ผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย พบว่า อ�ำเภอสามโคก มีสถิติคดี
ประเภทนี้น้อยที่สุด แต่เมื่อพิจารณาจากคดีที่เกิดขึ้นทั้ง
จังหวัดยังพบว่าสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ยังมีมีน้อยปรากฏดังตาราง 1
		 จากสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2556-2558 (รับแจ้งความ) พบว่า บางคดีที่เกิดขึ้นมี
จ�ำนวนไม่มากนัก เช่น กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
กลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและคดีอาญาที่น่าสนใจ ซึ่ง
เกิดขึ้นเพียงประมาณหลักร้อยต่อปีมีเพียงบางปีเท่านั้นที่
เป็นหลักพันแต่ก็ยังพบว่าในปีต่อมาคดีในกลุ่มดังกล่าวที่
เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเกิดขึ้น-ลงตามล�ำดับ
แสดงให้เห็นว่า วิถวี ฒ
ั นธรรมชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญทีส่ ามารถ

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

ประเภทกลุ่มคดี		

กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
กลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ
กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2558)

2555

2556

2557

2558

97
639
2,099
1,173
7,438

100
508
1,427
890
10,499

84
481
1,078
651
7,873

69
473
1,414
671
4,432
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

น�ำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ

เวชพิทักษ์, 2533: 8)

วัฒนธรรมและประเพณีของอ�ำเภอสามโคก
ทบทวนวรรณกรรม
		 ผลผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม คนหนึ่ ง ในสั ง คม
วัฒนธรรมและประเพณีชุมชน
แสดงความหมายและเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของกลุ่ม
		 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีแห่งการด�ำรงชีพที่มนุษย์ วัฒนธรรมแต่ละสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความต่อเนื่อง
สร้างขึ้นตามที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ มนุษย์กับ ของประวัติศาสตร์ประสบการณ์ ความจริงและปัจจุบัน
สังคมและมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นระบบความรู้ความ อ�ำเภอสามโคกมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
คิดหรือความเชื่อจนเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติสืบทอดกันมา คนมอญนับแต่อพยพมาในอดีตซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
เป็ น วิ ธี ก ารหรื อ แบบแผนและมี ก ารอบรมถ่ า ยทอดไปสู ่ รูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏให้เห็นและมีการสืบทอด
สมาชิกรุน่ ต่อมา (สมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ , 2536: อ้างใน กิง่ แก้ว กันมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่รุ่นลูกหลานเหลนไปเรื่อยๆ
มรกฎจินดา, 2550: 25)
ซึง่ วัฒนธรรมและประเพณีทเี่ ป็นนามธรรมอันเป็นอัตลักษณ์
		 พระยาอนุมานราชธน อธิบายไว้ว่า ประเพณีและ มีดังนี้
วัฒนธรรมเมื่อว่าตามเนื้อความเป็นสิ่งเดียวกันคือ ไม่ใช่มี 		 1. ประเพณีความเชื่อการนับถือผีชาวสามโคกโดย
อยู่โดยธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในสังคมร่วมกัน เฉพาะมอญนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดและในขณะ
สร้างให้มีขึ้นและถ่ายทอดให้แก่กันได้ (อานนท์ อาภาภิรม, เดี ย วกั น ก็ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การนั บ ถื อ ผี ด ้ ว ยซึ่ ง ผี ที่ ช าว
2515: 15)
มอญนับถือมีหลายชนิดแต่ทสี่ ำ� คัญมีเพียง 2 ชนิดคือ (สุภรณ์
		 ประเพณี หมายถึง ความประพฤติที่สืบทอดต่อกัน โอเจริญ, 2541: 87)
มาจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของคนส่ ว นใหญ่ ใ นหมู ่ ค ณะและ 			 1.1 ผีประจ�ำหมู่บ้านหรือที่เรียกว่า pea cu
หมายความรวมถึงรูปแบบของความเชื่อ ความคิด การ ประดิษฐานไว้ในศาลที่ชายทุ่งและมีการท�ำพิธีบูชา
กระท�ำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม ระเบียบ แบบแผนและ 			 1.2 ผีบ้านหรือผีเรือนหรือที่เรียกว่า kalokhei
วิธีการกระท�ำสิ่งต่างๆ โดยอาจแบ่งประเพณีตั้งแต่เกี่ยวกับ เป็นผีประจ�ำตระกูล ซึ่งนับญาติเฉพาะทางฝ่ายชาย
ชีวิตในครอบครัวและการสนุกสนานรื่นเริงของส่วนรวม 		 2. ประเพณีการท�ำศพธรรมเนียมการท�ำศพมอญ
เช่น สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษา เป็นต้น (ผ่องพรรณ ถื อ ว่ า ตายแบบธรรมดาเพราะโรคชราหรื อ ป่ ว ยมานาน
มณีรัตน์ 2521: 1-2)
นิยมใช้การเผาเช่นเดียวกับคนไทย แต่ถ้าตายไม่ดีหรือโรค
		 ส� ำ หรั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและประเพณี ปัจจุบัน ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งเด็กที่อายุต�่ำกว่า 12 ปี
ชุมชนนั้นมีนักวิชาการและนักคิดหลายท่านได้ให้ความ ศพเหล่านี้จะไม่มีการเผาแต่ต้องฝังให้เร็วที่สุดโดยไม่มีการ
หมายความส� ำ คั ญ ตลอดจนลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมและ ประกอบพิธใี ดๆ ประเพณีการท�ำศพมอญนับว่าเป็นงานใหญ่
ประเพณีชุมชนไว้ดังนี้
งานหนึ่งขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ตายและลูกหลาน โดยเฉพาะ
		 วัฒนธรรมของชุมชนชนบทก่อตัวขึ้นจากการต่อสู้ ถ้าผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส งานศพจะยิ่งใหญ่เป็น
เพื่อให้ทุกคนมีอยู่มีกินและจากการที่ต้องอยู่รวมกันและ งานระดับหมู่บ้านและต�ำบลโลงศพจะถูกสร้างอย่างวิจิตร
สัมพันธ์กันเป็นสังคมชุมชนการต่อสู้เพื่อการมีอยู่มีกินก่อ ท�ำเป็นยอดคล้ายปราสาทและยังมีการเจาะระช่องข้างๆ
ให้เกิดวัฒนธรรมทางการผลิตแบบกสิกรรม เกิดการคิดค้น โลงทั้ง 2 ด้านไว้ให้มองเห็นศพผู้ตายข้างในด้วย โลงศพอัน
และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ การที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน งดงามนี้จะถูกเผาไปพร้อมๆ กับศพบนเชิงตะกอน การเผา
จ�ำเป็นต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ที่ท�ำให้ทุกคนอยู่ ศพพระมีขอ้ ห้ามอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ ห้ามจุดไฟเผาด้วยมือต้อง
ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน จุดด้วยดอกไม้เพลิงที่เรียกว่า “ลูกหนู”
สัมพันธ์กันเกิดเป็นจารีตประเพณี ระบบกฎเกณฑ์และพิธี 		 3. ประเพณีทางศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผี
กรรมต่างๆ เป็นแนวทางให้สมาชิกของชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบัน เป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปีคือ สงกรานต์
และรุน่ ต่อไปได้ยดึ ถือปฏิบตั แิ ละสืบทอดกันต่อไป (สุรเชษฐ์ และออกพรรษา เช่น เทศกาลออกพรรษาจะมีประเพณีที่
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ส�ำคัญคือ “ประเพณีตักบาตรพระร้อย” โดยเฉพาะการ
ตั ก บาตรพระร้ อ ยตามริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาจะมี ก าร
ตักบาตรเป็นระยะทางไกลเป็นกิโลเมตร การตักพระร้อย
จะกระท�ำในเทศกาลออกพรรษาตั้งแต่วันแรก 1 ค�่ำ เดือน
11 ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญที่สืบทอดมา
ยาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญ ค�ำว่า พระร้อย หมายถึง
การนิมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน 100 รูป มารับบิณฑบาตทาง
เรือ ลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโว
โรหณะ แต่ใช้เรือมาเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต โดย
ประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตลิ่งตาม
แนวแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ
และนับวันจะหาดูได้ยาก เป็นการแสดงวิถีชีวิตสืบเนื่องกับ
การอาศัยอยู่ริมแม่น�้ำตลอดจนความรัก ความสามัคคีของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี
		 4. ตั ก บาตรน�้ ำ ผึ้ ง ประเพณี ตั ก บาตรน�้ ำ ผึ้ ง หรื อ
ภาษามอญเรียกว่า ปะเวนอรงหะปียะดัชน์ซาย จัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปีในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 10 (กันยายน) ในงานมี
การท�ำบุญตักบาตรโดยทางวัดจะเรียงบาตรหรือภาชนะ
อื่นๆ ไว้ ส�ำหรับให้ชาวบ้านน�ำน�้ำผึ้งใส่เพื่อถวายพระภิกษุ
และมีข้าวต้มผัดมาถวายท�ำบุญควบคู่กันไป

Vol.23 No.2 May - August 2018

119

ประกอบส�ำคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเน้นชุมชนเป็น
ตัวตั้งประกอบด้วยภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบทอดองค์กร
ชุมชนและกลุ่มผู้น�ำที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงการ
จัดตั้งกลุ่มและการจัดระเบียบในชุมชน
		 3. เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจาก
ภายนอก
		 นอกจากนี้ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544) ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง เพื่อน�ำไป
สู่การปฏิบัติไว้ว่า
		 1. การมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นเครื่อง
มือที่ส�ำคัญช่วยยึดเหนี่ยวคนในชุมชนและความเป็นชุมชน
โดยเฉพาะวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาไปสู ่ เ ป้ า หมายการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีสุขภาพที่ดี
		 2. การจัดองค์กรและการบริหารจัดการ ความเข้ม
แข็งของชุมชนส่วนหนึ่งสะท้อนภาพโดยความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนซึ่งประเด็นของความเข้มแข็งนี้คือ
			 ก. การจั ด องค์ ก รที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมและ
ความร่วมมือ หมายถึง รูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสมมี
การแบ่งบทบาทหน้าที่และประสานเครือข่ายเพื่อกระจาย
ภาระงานพัฒนาไปสู่กลุ่มต่างๆ
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งและกระบวนการสร้าง 			 ข. มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี โดย
ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถระดมทรัพยากรทัง้ คน วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
		 ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถของแต่ ล ะชุ ม ชนในการร่ ว มมื อ กั น โดยมี 			 ค. กระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพเกิด
จิตส�ำนึกร่วมกันในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและ การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้มี 		 3. การมีกจิ กรรมทีต่ อ่ เนือ่ ง เป็นกระบวนการเรียนรู้
นักวิชาการกล่าวถึงไว้ดังนี้
และการถ่ายทอดประสบการณ์แก่อนุชนหรือคนรุ่นถัดไป
		 1. ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนมี ในการรับช่วงต่อภาระงานของชุมชน
หลายแบบชุมชนไม่จ�ำเป็นต้องหมายถึงกลุ่มคนใหญ่มารวม 		 4. ทุนมีทุนในเชิงกายภาพคือ มีทรัพยากรบุคคลที่
กันในอาณาบริเวณเดียวกัน แต่ความเป็นชุมชนสามารถให้ มีคณ
ุ ภาพโดยเฉพาะผูน้ ำ� ด้านต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ละมีความหลาก
ค�ำจ�ำกัดความได้คือ ความเป็นชุมชนนั้นอยู่ที่คนในชุมชน หลายในชุมชน รวมทั้งการมีทุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุอุปกรณ์
จ�ำนวนหนึ่ง (คนละพื้นที่ก็ได้) มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม
ติดต่อสื่อสารกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การเรียนรู้และร่วม 		 5. เครือข่ายความร่วมมือหรือทุนเพื่อนจะท�ำให้มี
กันกระท�ำภารกิจต่างๆ (ประเวศ วสี, 2541: 13) นอกจาก ความหลากหลายทั้งกิจกรรมและองค์กรหรือกลุ่มคนที่เข้า
นี้ความเป็นชุมชนนั้นจะมีลักษณะของการมีผู้คนหันหน้า ร่วมพัฒนาก่อให้เกิดอ�ำนาจต่อรองและการพัฒนากิจกรรม
เข้าหากันเพื่อเผชิญกับปัญหาจากสังคมภายนอก (อนุชาติ สาธารณะมากขึ้น
พวงส�ำลีและกฤตยา อาชวนิจกุล, 2542: 24)
		 6. สิทธิและอ�ำนาจต่อรองทางการเมือง เป็นอ�ำนาจ
		 2. องค์ ป ระกอบของชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง จะมี อ งค์ สาธารณะที่ก่อให้เกิดสิทธิตามมาและเป็นกลไก
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ในการควบคุมกลไกตลาด การเงิน กฎหมายและการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
		 7. เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก แสดงถึง
สถานะภาพหรือศักยภาพของชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกและเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นใน
ขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนมากขึ้นก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน
การป้องกันอาชญากรรม
		 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control
Model) และการป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention) นั้นมีความแตกต่างกันในความหมายอย่างเด่นชัด
การป้องกันอาชญากรรมคือ ความพยายามที่จะขวางกั้น
อาชญากรรม ก่อนจะมีเหตุเกิดขึ้น ซึ่งในสภาพความเป็น
จริ ง ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ไม่ ส ามารถที่ จ ะป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
อาชญากรรมได้ทั้งหมดในขณะที่การควบคุมอาชญากรรม
เป็นมาตรการทีท่ างการน�ำมาใช้เพือ่ จัดการกับอาชญากรรม
และอาชญากรหลังจากที่ได้รับกระท�ำความผิดเกิดขึ้นแล้ว
(Allen, Friday, Roebuck and Edward, 1981: 271)
ดั ง นั้ น งานต� ำ รวจไม่ ว ่ า จะเป็ น การปราบปรามผู ้ ก ระท� ำ
ความผิด การจับกุมคุมขัง สอบสวนด�ำเนินคดี พิจารณา
พิพากษาความผิด ด�ำเนินการตามค�ำสั่งศาล รวมทั้งการ
บ�ำบัดรักษาผู้กระท�ำผิดนั้นเป็นมาตรการของการควบคุม
อาชญากรรมซึ่งล้วนแต่เป็นการด�ำเนินการหลังจากที่ได้มี
การกระท�ำผิดเกิดขึ้นแล้ว (Allen et al., 1981: 272)
		 จากความหมายของการควบคุมอาชญากรรมพอ
สรุ ป ได้ ว ่ า การควบคุ ม อาชญากรรมนั้ น จะต้ อ งให้ มี
อาชญากรรมเกิดขึ้นได้เปลี่ยนระดับหนึ่งเท่านั้นและจะเป็น
มาตรการของการรักษาระดับการเกิดอาชญากรรมให้อยู่
ในเขตจ�ำกัด
		 Johnson (1978: 497) ได้เสนอแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมไว้ 2 ทางด้วยกันคือ
		 1. การป้องกันอาชญากรรมทีม่ งุ่ ต่อบุคคล โดยการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ ป ฏิ บั ติ ต ามด้ ว ยการยั บ ยั้ ง ผู ้ ที่ จ ะ
ประกอบอาชญากรรมหรือจับกุมผู้กระท�ำผิดไปฟ้องลงโทษ
		 2. การป้องกันอาชญากรรมที่มุ่งต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวมเอาความสัมพันธ์ทุกอย่างที่มีอยู่ระหว่างบุคคล
และสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ ที่มีส่วน
ท�ำให้เกิดอาชญากรรมไว้ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทาง

ป้องกัน
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม และการป้ อ งกั น
อาชญากรรม
		 ทฤษฎีและรูปแบบที่น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนั้นมีหลากหลาย
ในปั จ จุ บั น นี้ ท างส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับทฤษฎีที่มุ่งไปทางด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
อาชญากรรมและการให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ การ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ดังแนวทางของทฤษฎีต่อไป
นี้
		 1. ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement
Theory)
		 แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้
กฎหมายเกิดขึ้นตามความเชื่อของส�ำนักดั้งเดิม (Classical
School) มีความเชือ่ ว่า อาชญากรรมเกิดขึน้ เนือ่ งจากมนุษย์
มีเจตจ�ำนงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั้งแต่ก�ำเนิด การที่
เกิดอาชญากรรมขึ้นเนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการ
ประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รบั
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษรวมทั้งบทลงโทษที่
ได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว ดังนั้นแนวทาง
การป้ อ งกั น วิ ธี นี้ จึ ง มุ ่ ง เน้ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการป้องกันปราบอาชญากรรม
ท� ำ ให้ ค นในสั ง คมมี ค วามเกรงกลั ว ต่ อ กฎหมายและบท
ลงโทษ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2526: 8)
		 2. ทฤษฎีชมุ ชนสัมพันธ์ (Community Relations
Theory)
		 ในขณะที่ความนิยมในมาตรการและทฤษฎีบังคับ
ใช้กฎหมายเริ่มเสื่อมคลายลง การป้องกันอาชญากรรมอีก
ลักษณะหนึ่งกลับได้รับความสนใจสูงขึ้นคือทฤษฎีชุมชน
สัมพันธ์ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2526: 11) มีรากฐานแนว
ความคิดและผลการวิจัยของนักอาชญาวิทยาส�ำนักนิเวศ
วิทยา (The Ecological School of Criminology) ใน
ทศวรรษที่ 1920 ส�ำนักนี้อยู่ภายใต้การน�ำของ Park ได้รับ
อิทธิพลแนวความคิดเกี่ยวกับความส�ำคัญของชุมชน 3 ทาง
คือ แนวทางความคิดของ Durkheim ที่กล่าวถึงความหนา
แน่นของประชากรที่เป็นปัจจัยที่กระทบต่อความแก่งแย่ง
ทางสังคมและการแบ่งงาน
		 นักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโกคือ Burgess ได้เสนอ
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ทฤษฎีวงรอบ (Concentric Circles Theory) โดยศึกษา
การเกิดอาชญากรรมในมหานครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ จากการลากเส้นครึ่งวงกลมที่
มีช่วงห่างกันเส้นละ 2 ไมล์ เริ่มจากศูนย์กลางของมหานคร
ดังกล่าว พบว่า อาชญากรรมมักมีสถิติสูงมากในบริเวณ
ใจกลางเมืองชิคาโก ซึง่ เป็นย่านธุรกิจกับย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยสถิติ
อาชญากรรมรวมทั้งปัญหาต่างๆ ของชุมชนลดทุกขณะเมื่อ
ถอยห่างจากกลางใจเมืองออกไป
		 จากการศึ กษาของนัก อาชญาวิทยา สรุป ได้ ว ่ า
อาชญากรรมเป็ น ปรากฏการณ์ ถ าวรตามลั ก ษณะพื้ น ที่
บริเวณใดที่เกิดอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งก็จะเกิดซ�้ำซากอยู่
เช่นนั้นซึ่งทางกลุ่มซิคาโกเห็นว่าเป็นการขาดระเบียบของ
สังคม (Social Disorganization) หมายถึง สภาวะแตก
สลายของกลไกทางสั ง คมที่ มี ห น้ า ที่ ค�้ ำ จุ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและขวัญก�ำลังใจของสมาชิกในสังคม แนว
ความคิดของกลุ่มชิคาโกเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวความ
คิดต่อเนื่องในเวลาต่อมาคือ แนวคิดของ Gans มีแนวคิดที่
เรียกว่าหมู่บ้านในเมือง (Urban Village) โดยเชื่อว่า
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ต่ อ การรั ก ษาความ
ปลอดภัยการก่อให้เกิดความสมัครสมานกลมเกลียวร่วม
มือร่วมใจในการป้องกันอาชญากรรม กล่าวได้ว่าแนวคิด
ของ Gans เกี่ยวกับหมู่บ้านในเมืองจึงเป็นความพยายาม
ในการป้องกันอาชญากรรมโดยจัดเฉพาะสภาพชุมชนเพื่อ
เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
		 จากทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรม
สรุปได้ว่า การจัดสภาพทั่วไปในระดับเมือง ชุมชนละแวก
บ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกายและ
ทรั พ ย์ สิ น ของตนเองและบุ ค คลอื่ น ให้ ป ลอดภั ย จาก
อาชญากรรมตามแนวทฤษฎี นี้ ต� ำ รวจจะมี บ ทบาทฝ่ า ย
วางแผน สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาแก่ชมุ ชนในการป้องกัน
ปราบปราม
		 3. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)
		 ทฤษฎีจะเน้นหนักไปในทางการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมโดยเชือ่ ว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุตธิ รรมอยูท่ กี่ ารควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรม
เป็นหลักใหญ่จะต้องมีสถิติการจับกุมผู้กระท�ำความผิดและ
มีการพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำความผิดสูงเนื่องจากหาก
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เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
หรือจับผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ย่อมแสดงให้ว่าความสงบ
เรียบร้อยของสังคมสูญสิ้นไปและเสรีภาพของประชาชนผู้
สุจริตย่อมได้รับผลกระทบกระเทือน (ประธาน วัฒนวานิช,
2520: 150) การควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง
ซึ่งในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นจะต้องมีการ
จับกุม การฟ้องร้องและการพิพากษาผู้กระท�ำผิดอาญาได้
ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็วมีการ
ด�ำเนินการในรูปที่เป็นทางการน้อยและปราศจากอุปสรรค
ที่กินเวลา การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ
สูงเช่นนี้ท�ำให้มีผลการปราบปรามอาชญากรรมสูงตามไป
ด้วยส่งผลให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย
วิถวี ฒ
ั นธรรมชุมชน กลไกและการประยุกต์ใช้ในการควบคุม
อาชญากรรม
วิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกในการควบคุมอาชญากรรม
		 ชาวอ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นั้นเดิมเป็น
ชาวมอญซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ชาวมอญจะมีการนับถือผีซง่ึ ถือได้วา่ เป็นประเพณีความเชือ่
โดยเฉพาะชาวมอญในอ�ำเภอสามโคกจะมีความเคร่งครัด
และนับถือพุทธศาสนา ชาวมอญจะให้ความส�ำคัญกับบุตร
ชายคนหัวปีมากเพราะเป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่เก็บสมบัติประจ�ำ
ตัวผีผู้ที่รับผีจะต้องคอยระวังรักษาข้าวของของผีให้คงอยู่
สภาพเดิม ไม่เช่นนั้นแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ครอบครัวซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้จะท�ำให้บุตรชายของคน
มอญมีความเคร่งครัดและจะไม่กระท�ำความผิดซึ่งมีผล
เป็นการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง
		 ประเพณีงานศพ การท�ำศพมอญถือว่าเป็นงาน
ส�ำคัญและเป็นงานใหญ่ โลงศพจะถูกสร้างอย่างวิจติ รพิสดาร
ท�ำคล้ายยอดปราสาทและมีลักษณะที่ข้างโลงจะต้องเจาะ
ช่องเพื่อให้เห็นศพผู้ตายและในการเผาศพ ห้ามจุดไฟเผา
ด้วยมือหากเป็นศพพระสงฆ์จะต้องจุดด้วยดอกไม้เพลิงที่
เรียกว่า “ลูกหนู” ซึ่งท�ำจากดินประสิวผสมก�ำมะถัน
		 ประเพณีสงกรานต์ ออกพรรษาและตักบาตรพระ
ร้อย ตักบาตรน�้ำผึ้งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในวันขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 10 และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของอ�ำเภอสามโคกจะมีลักษณะที่
แตกต่างจากถิ่นอื่น เพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่
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มีวถิ วี ฒ
ั นธรรมดัง่ เดิมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2179 ในแผ่นดินพระเจ้า
ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่
เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนคื อ การกวนข้ า วทิ พ ย์ ซึ่ ง
ลักษณะพิเศษของข้าวทิพย์ของอ�ำเภอสามโคกจะมีความ
แตกต่างจากถิ่นอื่นคือ จะประกอบด้วยธัญพืช 60-70 ชนิด
ที่คละเคล้าผสมกันซึ่งกลุ่มผู้น�ำศาสนาเห็นว่าเป็นกระบวน
การที่สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและเป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและความสามัคคีท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
จะช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชนได้
		 อ�ำเภอสามโคกเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่เก่า
แก่มกี ารสืบทอดมาอย่างยาวนานดังค�ำพูดทีว่ า่ “การสืบทอด
กันมารุ่นต่อรุ่นทั้งด้านความเชื่อและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่มีผลต่อความมั่นคงด้านจิตใจและพลังศรัทธาตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนซึ่งความเชื่อดังกล่าว
ที่มีการสืบทอดกันมานี้ท�ำให้ปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อย
ไม่เกิดขึ้นในสังคมและท�ำให้อาชญากรรมลดลงได้” แต่
อย่ า งไรก็ ต ามประเพณี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนในอ� ำ เภอ
สามโคกนั้นนอกจากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
มีผลต่อจิตใจแล้ว ประเพณีวัฒนธรรมของอ�ำเภอสามโคกมี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ที่สามารถควบคุมอาชญากรรมได้
คือมีความเชื่อนับถือผีและนับถือผู้อาวุโสซึ่งสามารถสร้าง
กระบวนการสร้ า งกลไกให้ เ ด็ ก และเยาวชนเข้ า มาร่ ว ม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหากมีการ
ขยายผลมายังกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วในที่สุดก็จะเกิด
ความเชื่ อ ความศรั ท ธาเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้
สามารถควบคุ ม อาชญากรรมได้ เพราะการที่เด็ก และ
เยาวชนเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นท�ำให้เด็ก
และเยาวชนซึมซับเอาสิ่งดีงามและจะท�ำให้เกรงกลัวต่อ
การท�ำบาปทั้งนี้อาจมีการชักชวนให้เด็กและเยาวชนเข้าวัด
หรื อมี ก ารร่ ว มประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ หรือมีก ารจัด
ประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งถือได้
ว่าเป็นการควบคุมอาชญากรรมอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ใน
ชุมชนยังได้มีการจัดตั้งผู้น�ำเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
โดยให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกโดยพิจารณาจากบุคคลซึ่งเป็นผู้
สรรสร้างความดีเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเป็นผู้น�ำ
วัฒนธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สร้างแบบอย่างให้
เด็กและเยาวชนในการท�ำคุณงามความดีสืบไป

การประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
		 การที่จะน�ำวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ของอ�ำเภอสามโคกน�ำไปใช้กบั อ�ำเภออืน่ ๆ หรือจังหวัดอืน่ ๆ
นั้น สามารถที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนหรืออ�ำเภอ
อื่นๆ จะต้องสร้างกระบวนการสร้างความร่วมมือก่อให้เกิด
ความสามั ค คี ก ารน� ำ วิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนจึ ง จะบรรลุ ผ ล
เพราะประเพณีวฒ
ั นธรรมของอ�ำเภอสามโคกน�ำไปประยุกต์
ใช้กับชุมชนอื่นๆ ได้ แต่จะต้องมีผู้น�ำทางด้านประเพณี
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและจะต้องมีกระบวนการในการรักษา
ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีด่ ี ตลอดจนมีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของชุมชนโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดท�ำ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับสิ่งดีงาม บุคคลที่เข้า
ร่วมนั้นจะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและไม่ก่อปัญหาใน
ชุมชนซึ่งท�ำให้สามารถควบคุมอาชญากรรมได้
		 สรุปได้ว่า วิถีวัฒนธรรมชุมชน กลไกและการ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม กลไกที่ส�ำคัญที่ใช้
ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนในชุ ม ชนไม่ ใ ห้ ก ่ อ
อาชญากรรมนั้นวิถีวัฒนธรรมชุมชนถือว่าเป็นกลไกหรือ
เป็นตัวจักรที่มีอิทธิพลมีบทบาทและมีความส�ำคัญในการ
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนในชุมชนหรือในท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามกรอบจารีตประเพณีวัฒนธรรมข้อปฏิบัติ
หรือข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโส ผู้น�ำวัฒนธรรม
พระสงฆ์หรือญาติสนิท ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
และระบบความเชื่อเป็นสิ่งที่สูงที่สุด ตลอดจนบิดามารดา
ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทที่สุดในการควบคุมพฤติกรรมการก่อ
อาชญากรรม เพราะบิดาและมารดาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและ
เยาวชนมากที่สุดต้องตักเตือน อบรม สั่งสอนให้รู้ถึงบาป
บุญคุณโทษ ความดีความชั่ว ตลอดจนให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของประเพณีวัฒนธรรม

สรุป

		 วิถีวัฒนธรรมชุมชนอันประกอบด้วยวิถีชีวิต ความ
เชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีมผี ลในการควบคุมอาชญากรรม
ดังปรากฏในรูปวงล้อวัฒนธรรม (รูปที่ 1) เพราะวิถี
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีซ่ึงถือได้ว่าเป็นสิ่งดีงามโดย
เฉพาะจารีตซึ่งถือว่าเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ชุมชนได้
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ควบคุมอาชญากรรม ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ชุมชน
ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มี
ทุนทางสังคมได้แก่ การนับถือผี การนับถือผูอ้ าวุโสซึง่ ผูน้ อ้ ย
จะต้องนับถือผู้อาวุโสจะตอบโต้หรือโต้เถียงผู้อาวุโสไม่ได้
และจะต้องเคารพผู้ที่อาวุโสเพราะผู้ที่อาวุโสเป็นบุคคลที่
เกิดก่อนย่อมมีประสบการณ์ท่ีผ่านชีวิตย่อมรู้ว่าสิ่งใดดี
สิ่งใดชั่ว สิ่งใดไม่ควรท�ำสิ่งใดควรท�ำ นอกจากนี้ประเพณีที่
ชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งช้ า นานที่ ส ามารถจะ
ควบคุมพฤติกรรมของคนได้ ได้แก่ ตักบาตรน�้ำผึ้ง ตักบาตร
พระร้อย กวนข้าวทิพย์ ซึง่ หากอ�ำเภอสามโคกรักษาประเพณี
วัฒนธรรมดังกล่าวไว้ยั่งยืนจะท�ำให้ปัญหาอาชญากรรม
ของอ�ำเภอสามโคก ไม่ขยายตัวในวงกว้างและจะลดน้อย
ลงไปเรื่อย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดดั่งสถิติอาชญากรรม
ของอ�ำเภอสามโคกมีเพียง 785 คดีเท่านั้น (กองบังคับการ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี, 2559) เพราะเป็นประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงาม เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมต่างๆ ในชุมชนได้ เมื่อเกิดความสามัคคีแล้วจะส่ง
ผลคนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกัน
และกั น และสามารถควบคุม ความประพฤติที่จะน�ำไปสู ่
พฤติกรรมอาชญากรรมได้
		 ดังนั้นการประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
จะต้องมีการสร้างกลไกในการควบคุมอาชญากรรมของ
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คนในชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิถีวัฒนธรรม เช่น
การอบรมสั่งสอนซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ยังใช้อยู่ในชุมชน
หรือท้องถิ่นในอ�ำเภอสามโคก อบรมสั่งสอนโดยผู้อาวุโส
บิดามารดา ญาติสนิท การประพฤติการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่คนในชุมชนซึ่งเป็นวิธีการที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนน�ำไปเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต ประเพณี
การขอขมาผีซึ่งเกิดจากความเชื่อ (Belief) ในการนับถือผี
ซึ่งเป็นวิธีการโดยเฉพาะชาวมอญใช้กับสมาชิกให้มีความ
หลาบจ�ำเมื่อฝ่าฝืนวิถีวัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถิ่นเมื่อมี
การกระท�ำผิดเกิดขึ้นซึ่งกลไกในควบคุมอาชญากรรมดัง
กล่าวสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ท้องถิ่นอื่นๆ ได้
นอกจากนั้นกลไกในการควบคุมอาชญากรรมของคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิถีวัฒนธรรม เช่น การใช้
วัดหรือศาสนสถานเป็นกลไกที่มีอยู่ในชุมชนทั่วไปในการ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนซึ่งวัดหรือศาสนสถาน
จะคอยชี้แนะ อบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมให้ละอายต่อ
บาปบุญคุณโทษของคนในชุมชนได้ บิดามารดาหรือบุคคล
ในครอบครัวนับได้ว่าเป็นกลไกทางสังคมที่ส�ำคัญที่สุดที่จะ
ค่อยว่ากล่าวตักเตือนแก่เด็กและเยาวชนเพราะเป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิดและเด็กและเยาวชนให้ความส�ำคัญมากที่สุด13รวม
ถึงผู้อาวุโสหรือผู้น�ำเป็นผู้ที่คอยดูแลลูกหลาน คอยดูแล
พฤติกรรมของคนในสังคมให้เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง

วิถีชีวิตความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

การควบคุมอาชญากรรม
กําหนดกฎเกณฑ์
- ชุมชน
- ท้องถิ่น
- ประชาชน
ภาพ 1 รูปวงล้อวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ของ
อําเภอสามโคก

ภาพ 1 รูปวงล้อวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนของอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในการ
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และความเชื่ อ ของชุ ม ชนซึ่ ง กลไกเหล่ า นี้ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก าร
ควบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคมได้

ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรม
ชุมชนของอ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีในการควบคุม
อาชญากรรม ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรม

ชุมชน เห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่เป็น
รูปธรรมที่เป็นจุดเด่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
สามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ นการควบคุ ม อาชญากรรมได้
ตลอดจนศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมชุมชน จารีตประเพณีที่เป็น
ข้อห้ามและประชาชนหรือชุมชนปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร
และการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือผู้น�ำชุมชนใน
การน�ำวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ในควบคุมอาชญากรรม
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