
 



  

  



  

 
ตามที่ The Economist Intelligence Unit ได้รายงาน 
Safe Cities Index 2019 ซึ่งสำรวจและจัดอันดับเมือง
ต่าง ๆ 60 เมือง จากทุกทวีปทั่วโลก ผ่าน 57 ตัวชี้วัด 
ครอบคลุมความมั่นคง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นคง
ด้านดิจิทัล (Digital Security) 2) ความมั ่นคงด้าน
ส ุขภาพ (Health Security) 3 )  ความม ั ่นคงด ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) และ 4) 
ความมั่นคงส่วนบุคคล (Personal Security) สำหรับ
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการจัดอันดับ
ความมั่นคงด้านดิจิทัล อยู่ในอันดับ 40 ความมั่นคง
ด ้านส ุขภาพ อย ู ่ ในอ ันด ับ 45 ความม ั ่นคงด ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับ 48 ความมั่นคงส่วน
บุคคล อยู ่ในอันดับ 52 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) อยู่ในอันดับ 47 จาก 
60 เมืองทั่วโลก 
 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจสำคัญใน
การเสนอความเห็นต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี ่ยวกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผน
อื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการกำหนดนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดการสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือ
พัฒนาเมืองปลอดภัยของประเทศไทยให้เกิดผลอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไก Thailand Higher Education 
and Innovation Policy Accelerator (THIPA) ซ่ึงเป็น
กลไกในการพัฒนานโยบายและข้อริเริ ่มใหม่ (Policy 
Formulation) ทำให้นโยบายเกิดผล (Legitimization) 
และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและเป็นกลไก
ในการจัดทำต้นแบบนโยบาย (Policy Prototype) แบบ
มีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อบูรณา
การความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
 
สอวช. ร ่วมกับ ม ูลน ิธ ิสถาบันอนาคตไทยศึกษา 
(Thailand Future Foundation : TFF) ดำเนินการ
จัดทำโครงการต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของ
ประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการพัฒนาต้นแบบนโยบาย
เมืองปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยนำ
กระบวนการ Design thinking เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนานโยบายบนพื ้นฐานของการมีส ่วนร่วม 
(Co-Creation) ตลอดจนออกแบบนโยบายบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
Policy) โดยรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผสาน
กับนวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ส่งต่อนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื ่อนนโยบายที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 



  

 

The Economist Intelligence Unit ได ้ รายงาน Safe 
Cities Index 2019 ซึ่งสำรวจและจัดอันดับเมืองต่าง ๆ 
60 เม ือง จากทุกทว ีปท ั ่วโลก ผ ่าน 57 ต ัวช ี ้วัด 
ครอบคลุมความมั่นคง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นคง
ด้านดิจิทัล (Digital Security) 2) ความมั ่นคงด้าน
ส ุขภาพ (Health Security) 3 )  ความม ั ่นคงด ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) และ 4) 
ความมั่นคงส่วนบุคคล (Personal Security) สำหรับ
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ได้รับการจัดอันดับ
ความมั่นคงด้านดิจิทัล อยู่ในอันดับ 40 ความมั่นคง
ด ้านส ุขภาพ อย ู ่ ในอ ันด ับ 45 ความม ั ่นคงด ้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับ 48 ความมั่นคงส่วน
บุคคล อยู ่ในอันดับ 52 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) อยู่ในอันดับ 47 จาก 
60 เมืองทั่วโลก ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต่ำเมื่อเทียบกับ
เมืองใหญ่ที ่นำมาจัดอันดับ แสดงถึงยังมีความไม่
ปลอดภัยในเมืองสูง เป็นเหตุผลสำคัญของการจะต้อง
ร่วมกันคิดค้น พัฒนาและขับเคลื ่อนนโยบายเมือง
ปลอดภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มูลนิธิสถาบัน
อนาคตไทยศึกษา (ทีเอฟเอฟ) ดำเนินการจ ัดทำ
โครงการต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศ
ไทย และได้ร ับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (สตช.) ในการพัฒนาต้นแบบนโยบายเมือง
ปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ในรูปแบบ
ของห้องปฏิบัติการนโยบาย หรือ Policy Lab ซึ่งเป็น
แพลตฟอร ์มสำหร ับการกำหนดนโยบายอย ่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของประเทศ โดย Policy 
Lab เป็นกลไกที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบนวัตกรรม
เชิงนโยบาย (Policy Innovation) หมายถึง การสร้าง
นโยบายใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม (Co-Creation)  
 
 

การจ ัดทำต ้นแบบนโยบายเม ืองปลอดภ ัย  ใช้
กระบวนการ Double Diamond Model เป็นหลัก 
ได ้แก ่  1) Discover ค ้นหาและว ิน ิจฉ ัยโจทย ์ เชิง
นโยบาย2) Define ทำความเข้าใจประชาชนอย่าง
ล ึกซ ึ ้ ง 3) Develop สร ้างสรรค ์ไอเด ียใหม ่ และ 
4) Deliver สร้างต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายและ
ทดสอบกับประชาชนและสื่อสารนโยบาย  
 
ในการทบทวนและสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายเมืองปลอดภัยนั้น ได้นำการวิเคราะห์ภาพ
อนาคต (Strategic Foresight) มาช่วยการวิเคราะห์
ภาพเมืองปลอดภัยของประเทศในอนาคต โดยตั้ง
โจทย์สำหรับการวิเคราะห์ภาพอนาคต คือ “อนาคต
เมืองปลอดภัยในบริบท Covid-19 และ Post Covid-
19” และได้ร่วมกันสร้างฉากทัศน์ (Scenario) 4 ฉาก
ทัศน์ ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ 1 เอไอ ซิตี้ (AI City) ฉากทัศน์
ที่ 2 ดงโจร (Crime City) ฉากทัศน์ที่ 3 เมืองที่คนตก
ท่อ (Unsafe City) ฉากทัศน์ที่ 4 ชิลบุรี (Chill City) 
 
นอกจากน ี ้  ได ้ทำการว ิ เคราะห ์ถ ึ ง “เม ือง” ว่า
ประกอบด้วยบุคคลใดบ้างท่ีจะเป็นตัวแทนหลัก ๆ ของ
เม ือง โดยได ้สร ุปบุคล ิกล ักษณะของกลุ ่มบ ุคคล 
(Persona) ออกเป็น 10 กลุ่ม คือ 1) วัยรุ่น 2) มนุษย์
เงินเดือน 3) คนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมือง 4) 
ตำรวจ 5) ผู้สูงอายุ 6) นักท่องเที่ยว 7) แรงงานต่าง
ด้าว 8) คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน 9) คนทำงานกลางคืน 
และ 10) นักธุรกิจ 
 
การจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย  โดยได้
เปลี่ยน 'ความคิด' และ 'ไอเดีย' เป็นต้นแบบนโยบาย
จำนวน 4 ต้นแบบ คือ 1) ต้นแบบนโยบายการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื ่อสร้างเมืองปลอดภัย 
(Smart Technology for Safe City) 2 )  ต ้ น แบ บ
นโยบายการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อดูและ
ความปลอดภ ั ย  (Community Engagement) 3) 
ต้นแบบนโยบายการพัฒนาสถานีตำรวจแห่งอนาคต 
(Future of Police Station) และ 4) ต้นแบบนโยบาย
การปลูกฝังทักษะด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน 
(Safety Literacy)
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NEC ร ่ ว มก ั บ  The Economist Intelligence Unit 
จัดทำตัวช ี ้ว ัดเมืองปลอดภัยระดับนานาชาติ ซึ่ง
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ 2558 โดยในปี 
2562 กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับ 47 จาก 60 เมือง
ทั่วโลก ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต่ำเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่
ที ่นำมาจัดอันดับ โดยเมืองปลอดภัยอันดับ 1 คือ
โตเกียว รองลงมาคือ สิงคโปร์ โอซาก้า อัมสเตอร์ดัม 
ซิดนีย์ โตรอนโต วอชิงตันดีซี โคเปนเฮเกน โซล และ
เมลเบิร์น ตามลำดับ 
 
สำหรับการวัดความปลอดภัยของเมือง ได้ใช้ตัวชี้วัดใน 
4 มิติ คือ ความมั่นคงทางดิจิทัล (Digital Security) 

ความมั ่นคงทางโครงสร้างพื ้นฐาน (Infrastructure 
Security) ความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) 
และความมั่นคงส่วนบุคคล (Personal Security) ซึ่ง
ด้านที่กรุงเทพมหานคร มีอันดับต่ำที่สุด คือ ความ
มั ่นคงส่วนบุคคล อยู ่อันดับ 52 รองลงมาคือความ
มั่นคงโครงสร้างพื้นฐาน อยู่อันดับ 48 ความมั่นคงด้าน
สุขภาพ อยู่อันดับ 45 และความมั่นคงทางดิจิทัล อยู่
อันดับ 40 ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเมือง
หลักในระดับโลก 60 เมือง จะพบว่ากรุงเทพมหานคร 
ยังมีความไม่ปลอดภัยในเมืองสูง เป็นเหตุผลสำคัญของ
การจะต้องร ่วมกันคิดค้น พัฒนาและขับเคล ื ่อน
นโยบายเมืองปลอดภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

อันดับ เมือง คะแนน อันดับ เมือง คะแนน 
1 Tokyo 92.0 31 Beijing 70.5 
2 Singapore 91.5 32 Shanghai 70.2 
3 Osaka 90.9 33 Santiago 69.8 
4 Amsterdam 88.0 34 Buenos Aires 69.7 
5 Sydney 87.9 35 Kuala Lumpur 66.3 
6 Toronto 87.8 36 Istanbul 66.1 
7 Washington DC 87.6 37 Moscow 65.8 
8 Copenhagen 87.4 38 Kuwait City 64.5 
8 Seoul 87.4 39 Riyadh 62.5 
10 Melbourne 87.3 40 Mexico City 61.6 
11 Chicago 86.7 41 Rio de Janeiro 60.9 
12 Stockholm 86.5 42 Sao Paulo 59.7 
13 San Francisco 85.9 43 Manila 59.2 
14 London 85.7 44 Johannesburg 58.6 
15 New York 85.5 45 Lima 58.2 
16 Frankfurt 85.4 45 Mumbai 58.2 
17 Los Angeles 85.2 47 Bangkok 57.6 
18 Wellington 84.5 47 Ho Chi Minh City 57.6 
19 Zurich 84.5 49 Baku 56.4 
20 Hong Kong 84.5 50 Quito 55.3 
21 Dallas 83.1 51 Bogota 55.1 



  

อันดับ เมือง คะแนน อันดับ เมือง คะแนน 
22 Taipei 82.5 52 New Delhi 55.0 
23 Paris 82.4 53 Jakarta 54.5 
24 Brussels 82.1 54 Casablanca 53.5 
25 Madrid 81.4 55 Cairo 48.6 
26 Barcelona 81.2 56 Dhaka 44.6 
27 Abu Dhabi 79.5 57 Karachi 43.5 
28 Dubai 79.1 58 Yangon 41.9 
29 Milan 78.1 59 Caracas 40.1 
30 Rome 76.4 60 Lagos 38.1 

ที่มา : NEC and The Economist Intelligence Unit, 2019 
 

 

จากข้อมูล Global Report on Road Safety 2018 
ข อ ง  อ ง ค ์ ก า ร อ น า ม ั ย โ ล ก  ( World Health 
Organization : WHO) พบว่าการบาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยติดอันดับ 2 
ของโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประเทศไทยยังเป็น
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดอันดับ 1 ในอาเซียนและ
เอเชีย โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ คิด

เป็น 74.4% จากอุบัติเหตุรถยนต์ คิดเป็น 12.3% และ 
เป็นคนเดินเท้า คิดเป็น 7.6% 
 
ทั้งนี้จาก ข้อมูลระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ปี 2561 พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยมีจำนวน
อุบัติเหตุทั้งสิ้น 103,746 คดี  
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

จากข้อมูล Crime Index 2020 แสดงอัตราอาชญากรรม
ต่อประชากร โดยประเทศไทยอยู ่อ ันดับ 77 (จาก
ทั้งหมด 129 ประเทศ) สิงคโปร์อยู่อันดับ 99 และ
ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 125 
 
ส ่วน Crime Index by City 2020 เม ืองพ ัทยาอยู่
อันดับ 122 กรุงเทพมหานคร อยู่อันดับ 197 เชียงใหม่ 
อยู่อันดับ 348 โดยเมืองที ่ปลอดภัยที ่ส ุดคือ Abu 
Dhabi ในอันดับ 374 
ในปี 2561 ข้อมูลสถิต ิฐานความผิดคด ีอาญาทั่ว
ประเทศ พบว่าจำนวนคดีความผิดสูงสุดคือ คดียาเสพ

ติด 434,886 คดี ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีจำนวน 
54,768 คดี สำหรับฐานความผิดพิเศษ เช่น การค้า
มนุษย์ การคุ ้มครองเด็ก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอื่น ๆ 
มี 28,071 คดี สำหรับฐานความผิดพิเศษนี้  เป็นฐาน
ความผิดที ่มีการจับคุมได้ในสัดส่วนที ่น้อยที ่ส ุดคือ 
62.48% สำหรับฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศ มีจำนวนคดี 19,170 คดี โดยมีอัตราการจับ
คุมได้ 88.56%  

 

ฐานความผิดทางอาญา รับแจ้ง จับกุม ผลปฏิบัติ (%) 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 19,170 16,973 88.56 
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 54,768 40,816 74.53 
3. ฐานความผิดพิเศษ 

(ค้ามนุษย์ คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอ่ืน ๆ) 

28,071 17,538 62.48 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (ยาเสพติด พนัน อาวุธ
ปืน และอ่ืน ๆ) 

576,600   

5. ยาเสพติด 434,886   

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

 

ปัญหาด้านคุณภาพอากาศที่สาเหตุมาจากฝุ่น PM 2.5 
ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ อัตราเสียชีวิต
จากฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยพบว่า มีอัตราการ
เส ียช ีว ิตอย ู ่ที่  40,000-50,000 รายต ่อป ี  โดยใน
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 10,000 คนต่อปี  
 
 

สำหรับในด้านโรคระบาด ปัจจุบันประเทศไทยและทั่ว
โลกเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกทั้งสิ้น 17.19 
ล้านคน มีผู้เสียชีวิตราว 670,288 คน สำหรับประเทศ
ไทย มีผู้ติดเชื้อรวม 3,304 คน รักษาหายแล้ว 3,111 
คน และเส ียช ีว ิต 58 คน ซ ึ ่ งในด ้านสาธารณสุข 
ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับใน
อันดับต้นของโลก 

 



  

 
ที่มา:  ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

ภัยพิบัต ิทางธรรมชาติที ่ เก ิดขึ ้นในประเทศไทยมี  
8 ประเภทหล ัก ค ือ 1)  พาย ุหม ุนเขตร ้อน 2) 
แผ่นดินไหว 3) อุทกภัย 4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดู
ร้อน 5) แผ่นดินถล่ม 6) คลื่นพายุซัดฝั่ง 7) ไฟป่า และ 
8) ฝนแล้ง ตลอดจนยังมีคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบใน

เขตจังหวัดแถบอันดามัน และประเทศไทยเคยเกิดเหตุ
น ้ำท ่วมคร ั ้งใหญ่ เม ื ่อป ี 2554 เป ็นเวลา 175 วัน 
ครอบคลุม 71 จังหวัด มีผู ้เสียชีวิต 815 คน ความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ 1.44 ล้านล้านบาท เป็นภัย
พิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดอันดับ 4 ของโลก 

 



  

 
หรือ  กำลัง

เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที ่น่าสนใจสำหรับการกำหนด
นโยบายอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมของประเทศ 
เนื่องจาก Policy Lab เป็นกลไกที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 
หมายถ ึง  การสร ้างนโยบายใหม่  ๆ ท ี ่ตอบโจทย์
ประชาชนอย่างแท้จริง โดย Policy Lab ที่น่าสนใจ 
เช่น Policy Lab ของสหราชอาณาจักรที่มีส่วนช่วย
สนับสนุนการแก้ปัญหาความท้าทายต่าง  ๆ ของ
ประเทศ โดยอาศ ัยความค ิดสร ้างสรรค ์นำไปสู่  
“นวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่เป็นทางออกของปัญหาได้ 
Policy Lab ของสหราชอาณาจักร เน้นปฏิบัติการใน 
3 เรื ่อง ได้แก่ 1) การหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
ออกนโยบายใหม่ 2) การสร้างทักษะและความรู้ด้าน
นโยบายแก่ประชาชน และ 3) การสร้างแรงบันดาลใจ
ในการคิดนโยบายใหม่ ๆ ผ่านการทดลองและทดสอบ 
 
ว ิธ ีการของห ้องปฏ ิบ ัต ิการนโยบายของสหราช
อาณาจักร เป็นต้นแบบที่ดี ทีช่ี้ให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ
นโยบายจะเน้นที่ความคล่องตัว ยืดหยุ่น ทดลองก่อน
ออกนโยบายจริง มุ่งตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการ 
และสร ้างให ้ เก ิดผลกระทบ โดย Policy Lab มี
กระบวนการค้นหาข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และมีกระบวนการกระตุ้นให้เกิด
นว ัตกรรมทางนโยบาย (Policy Innovation) การ
สร้างต้นแบบ (Policy Prototype) และทดสอบกับ
ประชาชนก่อนจะออกนโยบายจริง (Policy Testing) 
ซึ่งช่วยทำให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ประหยัดงบประมาณเป็นอย่างมาก 

หากมองย้อนกลับไปดูนโยบายของประเทศไทยในอดีต
ที่ผ่านมา มักมีจุดอ่อนคือเป็นนโยบายแบบเหมารวม 
ขาดความยั ่งยืน หรือเป็นนโยบายที ่สั ่งการมาจาก
ส่วนกลางที่อาจขาดมิติการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาคปฏิบัต ิและประชาชนอย่างแท้จร ิง หรือขาด
นวัตกรรมเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ส่งผลให้บางนโยบาย ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงไม่สร้างความยั ่งยืน
ให้กับประชาชนในระยะยาว 
 

  เป็นแพลตฟอร์มที ่สำคัญที ่จะสร้าง 
“นวัตกรรมเชิงนโยบาย” (Policy Innovation) แบบ
ใหม่ ๆ ผ ่านการมีส ่วนร ่วมของประชาชนโดยใช้
เครื่องมือใหม่ การสร้างนโยบายแบบเปิด หรือการ
สร้างนโยบายร่วมกันจากทุกภาคส่วน รับฟังเสียงของ
ประชาชน ด ึงไอเด ีย ความค ิด ภ ูม ิป ัญญาจาก
ประชาชนวงกว้างมาร่วมกันออกแบบนโยบายเป็นสิ่งที่
สำคัญยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยความผันผวน 
ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวมไม่
ช ัดเจน (VUCA World) รวมถึงมีการเปลี ่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง และอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
พลิกผัน จนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย ่าง
แน่นอนชัดเจน อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ภาพอนาคต
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในหลายรูปแบบ การเตรียม
ความพร ้อมของประเทศ หน ่วยงานภาคร ัฐและ
ประชาชนเพื ่อรองรับอนาคตในรูปแบบเดียวจึงไม่
เหมาะสมกับโลกในอนาคต 

 
 
 
 
 



  

กลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการ
ตอบสนองต ่อการเปล ี ่ยนแปลง (Responsive to 
Change Capacity) จ ึงประกอบด้วย 3 กลไกหลัก 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอนาคต (Future Lab) เพ่ือ
ดูว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นในรูปแบบใดบ้าง
และมีนัยยะต่อประเทศอย่างไร ห้องปฏิบัติการด้าน
นโยบาย (Policy Lab) เพ่ือค้นคิดว่านโยบายแบบไหน
หรือยุทธศาสตร์แบบใด จะตอบรับกับอนาคตใน
ร ูปแบบใหม ่ ได ้  รวมถ ึ งการพ ัฒนาและทดลอง
นวัตกรรมเชิงนโยบายใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี ่ยนไป ห้องปฏิบัติการเพื ่อออกแบบนวัตกรรม
บริการภาครัฐ (Government Lab) เพื ่อออกแบบ
บริการภาคร ัฐในร ูปแบบใหม่ท ี ่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละ
กลไกดังนี้ 
 

ห้องปฏิบัติการด้านอนาคต (Future Lab) ทำหน้าที่ใน
การสำรวจภาพอนาคตของโลก ด ้วยการติดตาม 
คาดการณ์แนวโน้มและความผันผวนของโลกและไทย
ในมิติที่สำคัญ จากนั้นจึงจัดทำฉากทัศน์อนาคตของ
ประเทศ และ/หรือ ฉากทัศน์อนาคตในวาระที่สำคัญ
ต่าง ๆ ขณะเดียวกันนั้นห้องปฏิบัติการด้านอนาคต
สามารถทำหน้าที ่เป็นที ่ปรึกษาให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรต่าง ๆ พร้อมรับและ
ปรับตัวสำหร ับการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต โดย
ห้องปฏิบัติการด้านอนาคตมีลักษณะงานที่สำคัญ คือ 
 
▪ 

 

โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์แนวโน้ม
อนาคต (Trend Analysis) การประเม ินต ิดตาม
แนวโน้ม (Trend Monitoring) การพยากรณ์แนวโน้ม 
(Trend Projection) การออกแบบจำลองและการ
จำลองสถานการณ์ (Model and Simulation) การ
ใช้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ การออกแบบสำรวจความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ และการระดมความคิดเห็น เป็นต้น 
▪  
โดยมีเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อจัดทำภาพอนาคตและ
วาระสำคัญที่ควรผลักดันของประเทศ เช่น ประเมิน

ส ัญญาณที ่อาจเก ิดข ึ ้น (Weak Signal) ประเมิน
แนวโน้มที ่เป็นแรงผลักดัน (Driving Force) อาศัย
เ ท ค น ิ ค ก า ร พ ย า ก ร ณ ์  ( Forecasting and 
Backcasting) และการจ ั ดทำฉากท ั ศน ์ อนาคต 
(Scenario Building) 
▪  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที ่มีความสำคัญเพื ่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มี
ความร ู ้  ความเข ้าใจตระหนักถ ึงภาพอนาคต มี
ความสามารถและพร้อมในการเปลี ่ยนแปลง ช่วย
ขับเคลื่อนให้องค์กรต่าง ๆ พร้อมรับอนาคตด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมระดมความคิด การถ่ายทอด
ผ่านระบบการสอนงาน การฝึกอบรม การจัดสัมมนา 
และการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 
 
ตัวอย่างหน่วยงานในต่างประเทศที่มีการจัดทำ Future 
Lab เช่น Centre for Strategic Futures (CSF) ประเทศ
สิงคโปร์ Council on the Future ประเทศสวีเดน และ 
Ministry of Science, ICT and Futures Planning 
ประเทศเกาหลี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) ทำหน้าที่ริเริ่ม
สร้างสรรค์นโยบาย และทดสอบนโยบายก่อนนำไปใช้
จริงในวงกว้าง โดยในขั ้นการออกแบบนโยบายจะ
ประมวลผลการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี  ๆ บทเรียนที่
ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นจะ
ทำการทดสอบนโยบาย เพื่อวิเคราะห์ว่านโยบายและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
อย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดีและ
จะนำไปใช้แล้วเกิดผลได้มีประสิทธิภาพจริง รวมถึง
เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อรองรับหรือลดผลกระทบ
ทางด้านลบที่อาจเกิดขึ ้น ซึ ่งทำให้สามารถดำเนิน
นโยบายใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
และโลก โดยห้องปฏิบัติการนโยบายมีลักษณะงานที่
สำคัญดังนี้ 
 
▪  โดยการ
จัด Workshop ระดมความคิดเพื่อออกแบบนโยบาย
ร่วมกันกับประชาชน (Policy Co-design Workshop) 
จ ัด เวท ี ระดมความค ิด เช ิ งล ึ กด ้ านพฤต ิ กร รม 
(Behavioral Insights Workshop) และการทดลอง
ทำต้นแบบ (Prototyping) เป็นต้น 
▪  เ พ่ื อ
ทดสอบนโยบายว่าเป็นนโยบายที ่ด ี เหมาะสมกับ
ประชาชนหรือไม ่ ก ่อนที ่จะออกนโยบายใหม่  ๆ 
ออกไป ห้องปฏิบัติการนโยบายนี้จะศึกษา ทดสอบ 

เช่น ทดลองใช้นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่
ทดลอง (Policy Sandbox) ทดลองทำโครงการนำร่อง
และวัดผลสัมฤทธิ ์บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ 
หรือโดยใช้แบบจำลองและจำลองสถานการณ์ใน
คอมพิวเตอร์เพื่อวัดผลกระทบอย่างรอบด้าน 
▪ 

 โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ ได้แก่ 
การออกแบบกลไกการปฏิบัติ (Mechanism Design) 
การจัดทำแผนภาพความเชื่อมโยงของกระบวนการส่ง
มอบนโยบายสาธารณะ (Delivery Value Chain 
Mapping) การสร้างเครือข่ายการส่งมอบนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ (Delivery Partner Networking) 
 
ตัวอย ่างหน่วยงานในต่างประเทศ เช ่น Cabinet 
Office Policy Lab และ  NESTA Innovation Lab
ประเทศอังกฤษ Behavioral Insights Unit ประเทศ
อ อ ส เ ต ร เ ล ี ย  Innovation Hub (Privy Council 
Office) แ ล ะ  Change Lab (Employment and 
Social Development) ประ เทศแคน าด า  OPM 
Innovation Lab และ Public Policy Lab ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ MindLab ประเทศเดนมาร์ก 
 
 
 
 
 



  

  

 

 

ห้องปฏิบัต ิการออกแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) ทำหน้าที่ออกแบบ
บริการภาครัฐ เพื ่อให้ม ีคุณภาพสูง รวดเร็ว และ
ตอบสนองประชาชน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุก
ฝ่ายร่วมออกแบบนวัตกรรมและทดสอบบริการภาครัฐ 
โดยท้ายที่สุดจะผลักดันนวัตกรรมและบริการภาครัฐ
ใหม่ ๆ ออกมา เพื่อขับเคลื ่อนและขยายผล โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการออกแบบบริการ โดย
ห้องปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐมีงาน
ที่สำคัญดังนี้ 
 
▪ 

 เพ ื ่อให ้บร ิการภาคร ัฐม ีค ุณภาพสู ง 
รวดเร็ว และตอบสนองประชาชน โดยใช้วิธีคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ด้วยการยึดมนุษย์เป็น
ศ ูนย ์กลาง (Human Centered Design) ท ั ้ งน ี ้ ใน
กระบวนการนี้จะให้ความสำคัญกับประชาชนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกตการณ์ การเก็บข้อมูลการ
ใช้บริการภาครัฐของประชาชน สัมภาษณ์ประชาชน
คนกลุ ่มต ่าง ๆ เพื ่อเร ียนร ู ้ว ่า ประชาชนมีความ
เด ือดร ้อนในเร ื ่องใด เพ ื ่อออกแบบบร ิการหรือ
นวัตกรรมที่มาแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนประชาชน 
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

▪ 

 โดยจัดให้มีพื้นที่นวัตกรรม เน้นการ
ทดลองแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน เน้นความ
ร่วมมือที่มุ่งสู่ผลลัพธ์แบบองค์รวม   
▪ 

 เพ่ือนำไปสู่การ
ปฏิรูประบบการบริการสาธารณะ การปรับปรุงบริการ
ภาครัฐ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กร การเสริมศักยภาพ
บุคลากร ทั้งชุดทัศนคติใหม่ และชุดทักษะใหม่  
 
ทั ้ง 3 ส่วนของห้องปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม
บริการภาครัฐ เป็นแนวคิดที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชน
ผู ้รับบริการ (User) มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ 
(Design Thinking) และทดลอง/ขยายผลระบบการ
ให ้บร ิการแบบใหม ่  ก ับภาคร ัฐ  (Co-Creation)  
นอกจากนี ้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ซึ่งนับเป็นหัวใจของ ห้องปฏิบัติการของ
ภาครัฐนั้น มีความสอดคล้องกับ  
หรือหลักการทรงงานของ 

 คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดย
หน่วยงานภาครัฐจะยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสูงสุด 
 



  

ห้องปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมบริการภาครัฐ ยัง
เป็นพื้นที่ที ่มุ่งสู่การตอบโจทย์การพัฒนาภาครัฐเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Government 4.0 คือเป็นภาครัฐที่ยึด
ประชาชนเป ็นศ ูนย ์กลาง (Citizen-Centric and 
Service Oriented Government) เป็นภาครัฐที่เปิด
กว ้างและเช ื ่อมโยงก ัน (Open and Connected 
Government) และเป็นภาครัฐที่มีขีดความสามารถ
สูง (Smart and High Performance Government) 
สำหรับกระบวนการจากห้องปฏิบัต ิการออกแบบ
นวัตกรรมบริการภาครัฐ ต้องนำไปสู ่นโยบายหรือ
บริการภาครัฐที่ดีขึ้น ประเด็นสำคัญท่ีต้องเน้น คือ การ
ทดลองและการทดสอบ โดยทำการทดลองและ
ทดสอบจนมั่นใจและสามารถออกแบบบริการภาครัฐ
ใหม่ได้ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และได้ข้อเสนอหรือทางออกเชิงนวัตกรรม 
ซ ึ ่งอาจอย ู ่ ในร ูปแบบนำนว ัตกรรมใหม่  ๆ มาใช้
ประโยชน์ หรือเกิดนวัตกรรมทางความคิด เกิดการต่อ
ยอดจากบริการที่หน่วยงานต่าง ๆ เคยปฏิบัติมาอยู่
แล้ว ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์และตอบสนองความ
ต้องการประชาชน หากมีผลสำเร็จแล้วจึงขยายผล 
(Scale Up) เนื่องจาก การทดลองแนวคิดใหม่ ๆ เป็น
สิ่งสำคัญสำหรับห้องปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม
บริการภาครัฐ ดังนั้นจึงควรทดลองในพื้นที่ระดับย่อย
ก่อน เพ่ือเรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวก่อนจะ
ขยายผลมาสู่ระดับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือระดับประเทศ
ต่อไป 
 
การออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายหรือนวัตกรรมเชิง
บริการภาครัฐจะนำไปสู่การปรับปรุงบริการภาครัฐ 
โดยต ้องคำน ึ งถ ึ งการส ่ งมอบบร ิการ ( Service 
Delivery) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลกระทบหรือประโยชน์
กับประชาชน เช ่น ประหยัดค่าใช ้จ ่ายเป็นตัวเงิน
ชัดเจน ลดเวลาการรับบริการหรือการทำธุรกรรมได้
อย่างชัดเจน ภาครัฐบริการได้อย่างมีมาตรฐานขั้นต่ำ 
(Minimum Standard) ภายในเวลาที่เหมาะสม ความ
พึงพอใจของประชาชนเพิ ่มสูงขึ ้น ประชาชนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาค
ธุรกิจ/ผู ้ประกอบการได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว 
เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ กลุ่มคนอาชีพต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ในมุมมองของผู้ดำเนินนโยบาย โครงการที่
มีความน่าสนใจ คือ โครงการที ่จะสร้างผลกระทบ 
(Impact) ในวงกว้าง สามารถช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจในการติดต่อกับภาครัฐ ช่วยลดต้นทุน
การดำเนินการของภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ สามารถ
สร้างรายได้ให้ภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม หรือช่วย
ให้อันดับของประเทศในมิติต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อประชาชนใน
ภายประเทศแล้ว ยังช่วยให้ภาพลักษณ์ของประเทศดี
ขึ้นและเป็นเครื่องแสดงถึงความสำเร็จในการดำเนิน
นโยบายในด้านนั้น ๆ  
 
ดังนั้น ภายใต้ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งใน
เชิงงบประมาณ ข้อจำกัดทางกฎหมายและ บุคลากร 
ตลอดจนบริบททางการเมือง โครงการนวัตกรรม
ภาครัฐที ่ผู ้ดำเนินนโยบายให้ความสนใจจึงมักเป็น
โครงการที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในระดับ
หนึ ่ง หรือเป็นโครงการที ่มีศักยภาพสูงเพียงพอที่
รัฐบาลจะขับเคลื่อน ขยายผลหรือช่วยดำเนินการเร่ง
แก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

โดยภาพรวมห้องปฏิบัติการทั้ง 3 รูปแบบ ออกแบบมา
เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนอง
การ เปล ี ่ ย นแปลง  โ ดยกล ไกการทำ ง านของ
ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 รูปแบบ ควรเชื่อมโยงผสมผสาน
ก ันอย ่างใกล ้ช ิด  เพ ื ่ อส ่ งต ่อประเด ็นภาพการ
เปลี ่ยนแปลงแห่งอนาคตนำไปสู ่การทดลองในเชิง
นโยบายและนวัตกรรม เพื่อออกแบบนวัตกรรมและ

บริการภาครัฐใหม่ ๆ ที ่จะตอบโจทย์ประเทศ ตอบ
โจทย์ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา
การทำงานแบบแข็งทื่อตายตัว เป็นไซโล เปลี่ยนแปลง
ยาก หรือการมีนโยบายแบบเหมารวมไม่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่หรือประชากรกลุ่มต่าง ๆ เช่นในอดีต 

 

 
ที่มา : ธราธร รัตนนฤมิตศร และ ประกาย ธีระวัฒนากุล, 2561 

 
 
 
 



  

 
ในด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา คือ การใช้วิธีคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือหลัก โดย
มีจุดเน้นอยู่ที่การแก้ไขปัญหาโดยการมองมนุษย์เป็น
ศูนย์กลาง (Human-Centered Design) มีการพัฒนา
ต้นแบบ (Prototyping) และการทดลองซ้ำกับสภาพ
ความเป็นจริงจนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ 
อย่างไรก็ตามในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
ในมุมมองของผู้ดำเนินนโยบาย สิ่งสำคัญคือ ภาพใหญ่ 
พลวัตรของระบบและความสัมพันธ์ (System) ของ
ประเด็นในเรื่องนั้น ๆ มีรูปแบบอย่างไร ประเด็นวิกฤต 
(Critical Issues) ร วมถ ึ ง ขน าด ข อง ป ั ญห า แ ล ะ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ ดังนั้น การ
นำเสนอโครงการนำร่องในเรื่องต่าง ๆ ควรเน้นระบุ
ประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจน เพ่ือให้เห็นถึงระบบใหญ่ของ
เรื่องดังกล่าว แล้วจึงชี้ให้เห็นว่าโครงการกำลังแก้ไขใน
จุดไหนเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจาก Design Thinking 
แล ้ ว  ควรม ีการ ใช ้การค ิด เช ิ งระบบ ( System 
Thinking) หรือแนวทางการวิจัยแบบอื่น ๆ เช่น การ
คิดเชิงอนาคต (Foresight) จะช่วยให้เห็นภาพรวม 
ระบบ และฉากทัศน์ในอนาคตของประเด็นที ่สนใจ
ศึกษาได้ดี 
 
หลักสำคัญของห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) 
นอกจากเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายแล้ว 
วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการคือมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนา Mindset ท ี ่สำค ัญผ่านกระบวนการแก้ไข
ปัญหาเพื่อนำไปต่อยอดการปฏิบัติงานขององค์กร การ

ทำงานกับภาคีเครือข่ายและการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ในหลากหลายสาขา ในอนาคต โดย  Stanford 
d.school ได้นิยาม Mindset ที่สำคัญ ได้แก่  
 

  

การเข้าใจมนุษย์และกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง โดย
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งกระบวนการ 

  สร้างกรอบ
วิสัยทัศน์ร ่วมที ่ช ัดเจนเพื ่อกระตุ ้นการออกความ
คิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อโจทย์ที่ท้าทาย 

  สื่อสารความคิด
ได ้อย ่างม ีพล ังและม ีความหมายด้ วยการสร ้าง
ประสบการณ์ผ่านสื่อรูปภาพและการเล่าเรื่องที่สนุก
และเป็นประโยชน์ 

  รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนใน
กระบวนการ เรากำลังใช้วิธีการอะไรในขั้นตอนนั้น
และเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไร 

  การสร้าง
ต้นแบบเพื ่อจำลองและเพื ่อคิดต่อยอดและเรียนรู้
เกี่ยวกับไอเดียมากขึ้น 

  มากกว่าการคิดเพียงอย่าง
เดียว 

  รวมตัวนวัตกรที่มีประสบการณ์ 
พ ื ้นเพและท ัศนคต ิท ี ่แตกต ่างหลากหลาย เ พ่ือ
สร้างสรรค์มุมมองและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อตัวจาก
ความหลากหลายของทีม 

 

 
กระบวนการของการค ิด เช ิ งออกแบบ (Design 
Thinking Process) นั้นมีการนำมาประยุกต์ใช ้และ
สร้างเป็นโมเดลขึ้นหลายรูปแบบ และหนึ่งในโมเดลที่
นิยมนำมาใช้กับงานบริหารจัดการตลอดจนสร้างสรรค์
การทำงานให ้ก ับองค ์กร  ค ือ  Double Diamond 
Model ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 4 ขั้นตอนที่เรียกง่าย ๆ ว่า 4D ได้แก่ 
 
 

   การค ้นหาและว ิน ิจฉ ัยโจทย ์ เชิง
นโยบาย  

   การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อคัด
กรองและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการจะ
แก้ไข 

   การระดมไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหา และ
สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ หรือ Ideation  

   การสร้างต้นแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
และสื่อสารนโยบาย  



  

 

 
ที่มา : Design Council, UK 
 
โดยในแต่ละข้ันตอน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
 

 

ในช่วงเริ ่มต้นสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายเริ ่มจาก
กระบวนการ Discover เพื่อค้นหาและวินิจฉัยโจทย์
เชิงนโยบาย ระบุปัญหาและเข้าใจบริบทและภูมิทัศน์
ทางนโยบาย (Policy Landscape) ได้แก่ คน ระบบ
และบริบทของเรื่อง เพื่อให้ทราบชัดเจนว่าประชาชน
เป ้ าหมายค ือกล ุ ่ ม ใด  หน ่ วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้ อ ง
(Stakeholder) ผ ู ้ ได ้ร ับประโยชน ์ ผ ู ้ต ่อต ้านการ
เปลี ่ยนแปลง รวมถึงระบบความสัมพันธ์ กฎหมาย 
กฎระเบียบ และบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใน
การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายในอนาคต 
 

 

การกระบวนการ  Define เป ็นการทำความเข ้าใจ
กลุ่มเป้าหมายย่างลึกซึ้ง เพื่อคัดกรองและจัดลำดับ
ความสำค ัญของส ิ ่ งท ี ่ ต ้องการจะแก ้ ไข ซ ึ ่ ง ใน
กระบวนการ Define ประกอบด้วยขั ้นตอน Zoom 
Out และ Zoom In โดยการ "Zoom Out" มีขึ้นเพ่ือ
การค้นหามุมมองเชิงลึก (Insight) จากภาพเชิงระบบ
ของประเด็นเชิงนโยบายที่สนใจจะค้นหานวัตกรรมเชิง
นโยบายเพื ่อแก้ไขปัญหา ในการ Zoom Out จะ

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัย บทวิเคราะห์ รวมถึง
สถิต ิและผลสำรวจ และการศึกษาและพูดคุยกับ
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่าง ๆ 
หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการ “Zoom In” เพ่ือ
ค้นหามุมมองเชิงลึกจากประชาชน หรือพลเมืองที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการนี้จะคล้ายคลึงกับการคิด
เช ิ งออกแบบ (Design Thinking) ท ี ่ ผ ู ้ ออกแบบ
นโยบายควรจะต้องรับฟังประชาชนอย่างลึกซึ้ง โดย
อาจจะใช้ทฤษฎีต ัวยู (Theory U) หรือ การฟัง 4 
ระดับของอ็อตโต ชาเมอร์ (Otto Scharmer) และ
จัดทำแผนที่ความเข้าใจประชาชน (Citizen Empathy 
Map) โดยในขั้นตอนนี้อาจนำกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใน
ห้องประชุม โทรศัพท์เพ่ือพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย และ
หรือลงพื ้นที ่ไปสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่จริง  
 

 

กระบวนการ Develop เพื่อสร้างไอเดีย โดยทั่วไปจะ
ทำการแปลงจาก “ความต้องการของประชาชนและ
ผู ้ใช้บริการ” เป็น “นโยบายและบริการ” ด้วยการ
ทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนผู ้ใช้บริการและ
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการระดมความคิดจากประชาชนวง
กว้าง การจัดกิจกรรม Hack Day ความคิดหรือการจัด



  

งานวันสร้างสรรค์ไอเดียและนโยบาย (Idea Day) ใช้
กระบวนการเขียน Problem Statement ให้ชัดเจน 
แล้วร่วมกันระดมสมองหรือเล่มเกมเพื่อคิดค้นไอเดยีที่
แปลกใหม่เพื่อแก้โจทย์ความท้าทายที่แต่ละกลุ่มกำลัง
แก้ปัญหาอยู่ (Generating Ideas) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ระดมไอเดียแก้ไขปัญหาให้มี "ปริมาณ" ที่มากที ่สุด
เท่าที่จะทำได้ และยังไม่กำจัดไอเดียไหนทิ้งไป แล้วจึง
ทำการ Idea Jam แลกเปลี่ยนไอเดียกันระหว่างกลุ่ม
เพ ื ่อให ้ ไอเด ียม ีความหลากหลายและครบถ ้วน
หลากหลายมุมมองมากที ่ส ุด จนไปสู ่การคัดเลือก
ไอเดียที่ควรนำไปพัฒนาต่อและลงรายละเอียดเพ่ือ
จัดทำต้นแบบนวัตกรรมนโยบายต่อไป 
 
 
 

 

การจัดส่งนโยบาย (Deliver) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
ก่อนการออกนโยบายจริง โดยมีการจัดทำต้นแบบ 
(Prototyping) และทดลอง ทดสอบกับประชาชน 
เพื่อให้ได้มีโอกาสทดลองประสบการณ์จริงในการใช้
ต้นแบบ (Experience Prototyping) เพื่อนำผลตอบ
รับและข้อวิจารณ์จากประชาชนมาปรับปรุงนโยบาย
หรือบริการก่อนที่จะสร้างนโยบายที่แท้จริง ขั้นตอน
สุดท้าย เตรียมการนำเสนอ ปรับปรุงการนำเสนอให้
กระชับ ตรงประเด็น รวมถึงให้ออกแบบกลไกการ
ขับเคลื ่อนในอนาคต เพื ่อให้ค้นหาช่องทางในการ
ผลักดันให้ต้นแบบนโยบายมีการนำไปขับเคลื่อนให้
เกิดข้ึนจริง 

 

 
  



  

  



  

 
 เป็นสิ ่งที่ทุกคนต้องการ ภายใต้

ความไม่ปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใน
มิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในสถานการณ์วิกฤต 
COVID-19 ในปัจจุบัน รวมไปถึงความไมป่ลอดภัยจาก
ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ ฝุ่น PM.2.5 เหตุกราด
ย ิง การก ่อการร ้าย ประเด ็นวาระเร ื ่อง “เม ือง
ปลอดภ ัย” หร ือ Safe City สำหร ับประชาชนจึง
กลายเป็นประเด็นที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ในวาระเชิง
นโยบาย 
 
เพราะเมืองมีชีวิต คนกับเมืองต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้น
การออกแบบเมืองปลอดภัย จึงไม่ใช่แค่เพียงการ
ออกแบบ “สิ ่งก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน” เท่านั้น 
หากแต่เป็นการออกแบบเชิงระบบเพื่อให้ 
ในสังคมรวมถึงกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด  
 
การจ ัดทำต ้นแบบนโยบาย เม ื องปลอดภ ั ย ใช้
กระบวนการ Double Diamond Model หรือ 4D 
เป็นหลัก ได้แก่ 1) Discover ค้นหาและวินิจฉัยโจทย์
เชิงนโยบาย2) Define ทำความเข้าใจประชาชนอย่าง
ล ึกซ ึ ้ ง 3) Develop สร ้างสรรค ์ไอเด ียใหม ่ หรือ 
Ideation และ 4) Deliver สร้างต้นแบบนวัตกรรมเชิง
นโยบายและทดสอบกับประชาชนและสื่อสารนโยบาย 
โดยมีขั้นตอนหลักในการดำเนินการดังนี้ 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะไอเดียการพัฒนาเมืองปลอดภัย มา
ทบทวนและต ่อยอดโดยการสร ุปประเด ็น เชิ ง
ยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้อง การวิเคราะห์ระบบและผู ้ที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบการทำงานและการทำ Policy 
Landscape ของการจ ัดทำต้นแบบนโยบายเมือง
ปลอดภัย 

 จ ัดกระบวนการพ ัฒนาต ้นแบบ
นโยบาย (Policy Prototyping) ท ั ้ ง ใน เช ิ งกรอบ
แ น ว ค ิ ด  (Conceptual Design) แ ล ะก ล ไ ก ก า ร
ขับเคลื่อน (Mechanism Design) โดยร่วมมือกับนัก
ออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 

จัดกระบวนการทดสอบ
ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย โดยลงไปทดสอบกับ
พื้นที่ และการเชิญผู้ใช้หรือผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ทดสอบและพัฒนาต้นแบบเชิงนโยบายให้ตอบโจทย์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การจ ัดทำต ้นแบบนโยบายเม ืองปลอดภ ัยน ี ้ ใช้
ก ร ะบวนกา ร   โ ด ย
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) และการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
เพื่อนามาร่วมกันสร้างนโยบาย ซึ่งตามกระบวนการ 
Double Diamond Model จะประกอบไปด ้วย  2 
ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนการค้นหาปัญหา หรือ Problem 
Space ซึ ่งจะใช้วิธีการ Discover และ Define ผ่าน
การทำฉากทัศน์อนาคต (Scenario Building) การ
จัดทำแผนที ่ระบบ (System Mapping) การเข้าใจ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซ้ึง การลง
พื ้นที ่ เพื ่อเข ้าใจปัญหา ซึ ่งจะนำมาสู่การกำหนด
ประเด็นปัญหาเพื่อทำการค้นหาคำตอบ และ 2) ส่วน
การค ้นหาคำตอบหร ื อ  Solution Space จะใช้
กระบวนการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) การ
จัดทำ Idea Card แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนตกผลึก 
และนำมาจัดทำร่างต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย 
เพื ่อนำมาทดสอบกับประชาชนและปรับปรุงจนได้
ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยที่เหมาะสม 

 



  

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งที ่ 1 เป็นการเปิดตัว
โครงการเพื่อช่วยสร้างกรอบแนวคิดที่สำคัญ ในการ
ออกแบบนวัตกรรมนโยบายที่ตอบโจทย์ความท้าทาย
ในอนาคต โดยได้ฉายภาพให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมได้เห ็นถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการในการรวบรวม วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์ระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบ
การทำงานและการทำ Policy Landscape ของการ
จัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย (Safe City) โดย
ใช้กระบวนการ Double Diamond Model ซึ ่งการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งที ่ 1 นี ้ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมหลัก คือ  
 

 การหาความหมายของเมืองปลอดภัยใน
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม ระดมสมองถึงความหมาย
ของเมืองปลอดภัยว่าหน้าตาเป็นอย่างไร โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ได้มิติทั้ง
เหมือนและแตกต่างในจุดเน้นของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม 
และทำให้ทราบถึงเมืองปลอดภัยที่มีความหมายกว้าง
กว่าขอบเขตการปฏิบัติงานโดยตรงของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยสำหรับ
กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม 

 การทำ Postcard from the Future 
โดยให้ผู้เข้าร่วมจินตนาการถึงอนาคตใน 20 ปีข้างหน้า 
แต่ละท่านอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน เขียนชื่อเมืองที่อยู่ใน 
Post-It แล้วแชร์ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้าง และจัดกลุ่มได้
เป็น 4 กลุ่ม คือเมืองหลวง ชนบท เมืองต่างจังหวัด 
และเมืองท่องเที่ยว จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน 
 
สรุปจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมุมมองของ
เมืองปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ซึ่งทำให้เห็นถึงความหมาย
ของเมืองปลอดภัยที่ครอบคลุมหลายมิติ โดยเมืองที่ไม่
ปลอดภัยจะมปีระเด็นเหล่านี้สูง ได้แก่ 
▪ อาชญากรรม 
▪ อุบัติเหตุ 
▪ มลพิษ (โดยเฉพาะ PM 2.5) 
▪ โรคระบาด 
▪ ภัยพิบัต ิ
▪ โครงสร้างพื้นฐานไม่ปลอดภัย 
▪ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
▪ การแจ้งเหตุ การจัดการ และการเยียวยา

ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



  

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ภาพ
อนาคต (Strategic Foresight) โดยได้ผนวกประเด็น
โควิด-19 เข้ามาในการพิจารณาด้วย โดยตั ้งโจทย์
สำหรับการวิเคราะห์ภาพอนาคตคือ 

 

 ในม ิต ิต ่าง ๆ ตาม STEEP 
(ส ังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล้อม และ
การเมือง) 
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันมองแนวโน้มอนาคตใน
ด้านต่าง ๆ โดยมีมุมมองที่สำคัญ ดังนี้ 
 
▪  

 ความ
ขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ ่มคนที ่มีความเชื่อ
ต่างกันและระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ (Generation)  

 ความเหลื ่อมล้ำ
ทางสังคมมีมากขึ้นอย่างชัดเจน คนจนเพิ่มขึ้น คนตก
งานมากขึ ้น คนไร้บ้านเพิ ่มมากขึ ้นจากวิกฤต คน
เดือดร้อน ทำให้มีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรม
สูงขึ้น คนจนเข้าไม่ถึงการเยียวยาและสวัสดิการของ
ภาครัฐ อนาคตอาจมีการพัฒนา Precision Food & 
Medicine ระดับยีนซึ ่งเพิ ่มช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจนมากขึ้น 

 การหลอกลวงผู ้อื ่นเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อเอาตัวรอดในเศรษฐกิจตกต่ำจะ
มากขึ้นและมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 

 ความรุนแรงในครอบครัว
กลายเป็นปัญหาสังคม 

 จิตอาสา คน
ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นมีมากข้ึน 

 ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีแนวโน้มไม่
ปลอดภัยจากเมืองในหลายมิติทั ้งการโดนหลอกลวง
ทางไซเบอร์และปัญหาด้านสุขภาพ 
 
▪ 

 แนวโน้มการใช้สื่อต่าง ๆ ในการ
แจ้งเหตุต ่าง ๆ เพื ่อที ่จะให้คนในเมืองได้ร ับการ
ช่วยเหลืออย่างทันที คนมีแนวโน้มจะกังวลเรื่อง Data 

Privacy ที่จะต้องแลกเพื่อการป้องกันความปลอดภัย 
คนไทยมี IT Literacy สูงขึ ้นจากประสบการณ์การ
ลงทะเบียนออนไลน์กับภาครัฐ การเข้าถึงข้อมูลและ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเมืองนั้น ๆ เช่น การให้
ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันในชุมชน 

 มีการสร ้าง
นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น โด
รนติดตามคนร้าย รถสายตรวจอัจฉริยะ ลดการนำเข้า
สินค้าราคาแพงจากต่างประเทศ มีการใช้ Big Data 
การบริการข้อมูลอัตลักษณ์ AI ระบบความปลอดภัย 
หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้ในการทำงานอันตราย ยานพาหนะ
ที ่ม ีการปล ่อยมลภาวะน ้อยลงได ้ร ับความน ิยม 
Digital/AI/Robot ถูกนำมาใช ้งานในธ ุรก ิจต ่าง  ๆ 
Facial Recognition และ AI ถูกนำมาใช้ตรวจสอบ
ตัวตนและเช็คประวัติ Crime Mapping ช่วยระบุ Hot 
Zone ในการเกิดอาชญากรรมมีใช้ในหลายประเทศ 
5G เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจจาก Offline สู่ Online 
ทั้งหมด Tracing and Tracking Tech IoT ติดตามตัว
และสิ่งของ ระบบตรวจติดตามรถหายได้รับการใช้งาน
มากขึ้น ระบบข้อมูลบุคคลในเรื่อง Transaction ต่าง ๆ 
ถูกรวบรวมเป็นระบบ วิเคราะห์ได้ ระบบ Smart 
Visual Recognition มีแนวโน้มใช้มากขึ ้นในหลาย
ประเทศเพ ื ่อตรวจจ ับผ ู ้ก ่อการร ้าย สามารถนำ
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน เช่น 
กล้องวงจรปิด การสเก็ตภาพคนร้าย การตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรม 

 ระบบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์เป็นสิ ่งจำเป็นมากขึ ้นจากการมี Online 
Activities เพิ่มขึ้นสูงมาก มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น 
เกิด Digital Fraud/Internet Fraud มากขึ้น ก่อให้เกิด
อาชญากรรมข ้ามชาต ิส ู งข ึ ้น อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 
 
▪ 

 ครอบคร ัวเร ิ ่มปล ูกผ ักทำ
การเกษตรในที่ดินเพื่อพึ่งตนเอง คนหันมาปฏิบัติตาม
เศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต้องปรับตัวให้อยู่ได้ จะไม่
แสวงหาวัตถุนิยมทำให้ปัญหาสังคมลดลง เศรษฐกิจใน



  

ชุมชนได้ร ับความนิยมมากขึ ้น ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับความนิยม 

 ออฟฟิศสเปซ
จะลดลง อส ังหาร ิมทร ัพย ์ปรับต ัวร ับการทำงาน
รูปแบบใหม่ ๆ เช่น Work From Home หรือ Work 
Anywhere 

 เกิดการกระจายตัว
ออกไปสู่เมืองและชนบทในต่างจังหวัดมากข้ึน 

 ในระยะ 1-2 ปี ภาคการ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ไ ม ่ ก ล ั บ ม า  People Mobility ลดลง 
นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น ใน
อนาคตการท่องเที ่ยวจะเปลี ่ยนแปลง มีคุณภาพ 
มาตรฐานสูงขึ้น 

 
อนาคตฟรีแลนซ์น่าจะเพิ่มขึ้น เพราะบริษัทลดขนาด
องค์กร คนทำงานฟรีแลนซ์เพิ ่มขึ ้น  คนเรียกร้อง
สวัสดิการและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสูงขึ้น การใช้
แรงงานท้องถิ่นเพิ่มขึ้น แรงงานต่างชาติบางประเภท
ลดลง การว่างงานเพิ่มขึ้น บริษัทปิดกิจการพนักงาน
ตกงานไม่มีรายได้ทำให้เส ี ่ยงต่อการเพิ ่มขึ ้นของ
อาชญากรรม 

 ประเทศ
จ ีนขยายอิทธ ิผลในภูม ิภาคผ่าน Belt and Road 
Initiative 

 รัฐมีหนี้สาธารณะสูงขึ้นจากการ
ให้ความช่วยเหลือคนในประเทศ รัฐกระจายความเสี่ยง
ทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ไม่ทุ่มไปกับ Sector ใดเป็น
พิเศษ งบประมาณท่ีลดน้อยลงอาจทำให้การแก้ปัญหา
มุ ่งเน้นด้านเศรษฐกิจไม่ให้ความสำคัญเรื ่องความ
ปลอดภัย  

 SMEs ขนาดเล็กและ
กลาง จะหายไปเยอะ เหลือแต่นายทุนใหญ่ เกิดการ
ผูกขาดมากกว่าเดิม จะมีผู้ประกอบการอิสระเพ่ิมข้ึน 

 เศรษฐกิจ
จะเคลื่อนด้วยชุมชนและเทคโนโลยี การผลิตที่คำนึงถึง
ส ิ ่ งแวดล ้อม Carbon Footprint เศรษฐก ิจท ี ่ เป็น 
Consumption Driven เปลี่ยนมาเพิ่มเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ระบบ Cashless Society และการเติบโต
ของ E-commerce 
 

▪ 

 การป้องกัน เตือนภัย
สำหรับภัยธรรมชาติ การประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนจะมีมากขึ ้น ระบบการวัดติดตาม
รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยขึ้น ความรู้เรื่อง
การออกแบบเมืองให้สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้เร็ว ทั้ง
ภัยพิบัติและโรคระบาด แต่ในระยะ 1-2 ปี ปัญหาโควิด-
19 ทำให้งบประมาณที่จะใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมลดลง
มาก ในอนาคตกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นและมาก
ขึ้น 

 การบริโภคที่มีคุณภาพ 
ปริมาณลดลง คำนึงถึงสุขภาพมากขึ ้น เช่น ปลอด
สารเคมี ประชาชนให้ความสำคัญมีจ ิตสำนึกด ้าน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คน
ใส่ใจสุขภาพ ต้องการสวน สถานที่ออกกำลังกาย เพ่ิม
มากขึ้น การบริโภคท่ีคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 การเพิ ่มขึ ้นของขยะ
พลาสติก ขยะติดเช ื ้อ ขาดการกำจ ัดขยะที่ ด ี  มี
ประสิทธิภาพต่ำ Single Use Product มากขึ้น ขยะ
ติดเชื้อ ขยะมูลฝอย ยังคงเป็นปัญหาในเมืองใหญ่ ๆ 
ป ัญหาขยะส่งผลให้เก ิดนว ัตกรรมในการจ ัดการ 
Circular Economy, Waste to Energy  

 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือให้
เห็นคุณค่าของสิ ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ ้น ปัญหาเกี ่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ขาดการบำรุงรักษาทำ
ให้เกิดอันตรายต่อการท่องเที่ยว 

เกิดไฟป่าเป็นประจำ และยังมีปัญหาการบุกรุก
ทำลายป่า เพื่อเพาะปลูกหรือการค้า ทำให้เกิดการกัด
เซาะ ภูเขาพังทลาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลต่อ
ผู ้บร ิโภค ในช่วงปิดเมืองทำให้คนเดินทางน้อยลง 
มลภาวะลดลง การทำงาน Work from Home ทำให้
มลพิษทางอากาศลดลง แต่ขยะทางบ้านเพ่ิมขึ้น และทุก
ต้นปี PM 2.5 จะเป็นปัญหาสำหรับกรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่และเมืองอื่น ๆ กดดันให้รัฐแก้ไขปัญหาจริงจัง 
ประชาชนได้รับผลกระทบปัญหาสุขภาพจาก PM 2.5 
 
▪ 

 ท้องถิ ่น ท้องที ่ช ุมชน
ร่วมมือแก้ไขปัญหามากขึ ้น การกระจายอำนาจสู่



  

ท้องถิ่นมากขึ้น บทบาทอปท.มีมากขึ้น มีการกระจาย
อำนาจและทรัพยากรจากศูนย์กลางไปสู่ท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น 

 นโยบายทางการเมืองขาดความ
ต่อเนื่อง การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะ
เป็นการเมืองที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน มีการแข่งขัน
ทางการเมืองในการเสนอนโยบายเพิ่มมากขึ้น จะมีการ
เลือกนโยบายมากกว่าตัวบุคคล รัฐตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น 

 หลายฝ ่ายมองว่า
รัฐธรรมนูญมีปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตย ทำให้มี
การเรียกร้องให้แก้ไข ถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองอาจ
ก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม ประเทศจะมีความ
ขัดแย้งทางการเมือง เกิดการต่อต้านรัฐบาลจาก
นโยบายที่ไม่เป็นธรรม 

การ
บริหารงานไม่โปร่งใส อาจมีการทุจริตคอรัปชั่นทำให้
ได้เครื ่องมือการทำงานที่ด้อยคุณภาพและอาจเกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องตรวจจับระเบิด 
ระบบการเล่นพรรคเล่นพวก ทำให้ข้าราชการขาดขวัญ
กำลังใจในการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ดูแลความปลอดภัย 

 คนรุ่นใหม่ต้องการ 
Freedom เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปีจะมีคนรุ่นใหม่เพิ ่มขึ้น 
หลังโควิดจะมีม็อบกลับมาเพ่ิมข้ึน 

 การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน Blockchain โปร่งใส การตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐโดยประชาชนเพิ่มมากขึ้น ความ
ปลอดภัยจะเป็นนโยบายที่นำมาใช้ การร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคมีมากขึ้น  
 

 
 

การระดมสมองเพื ่อค้นหาความไม่แน่นอนที ่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคตที่สำคัญที่จะมีผลกระทบต่อเมือง
ปลอดภัย สรุปได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ จะสูงขึ้นหรือลดลง และขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการจะสูงหรือต่ำ  

ปัจจัยความไม่แน่นอนมีทั้งเรื่องโอกาสในการ
ระบาดของโรคระบาด การฟื้นตัวจากวิกฤตและการ
ว่างงานจำนวนมหาศาลของคนทำงาน ผลกระทบต่อ
สังคมจะวุ่นวายหรือสงบ โอกาสที่ภัยพิบัติธรรมชาติ
และน้ำท่วมใหญ่ โอกาสของภัยการก่อการร้าย และ
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 

ความไม่แน่นอนของบทบาท
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านสุขภาพ หรือ 
Health Literacy ของประชาชนจะมากหร ือน ้อย  
บทบาทในการสร้างความปลอดภัยเกิดจากตำรวจ 
หรือประชาชนให้ความร่วมมือ เมืองปลอดภัยสำหรับ
คนรวยหรือว่าสามารถทำให้เกิดขึ ้นกับทุกคน การ
ขยายตัวของระบบคมนาคมจากเมืองหลักสู่เมืองรอง
เก ิดข ึ ้นหร ือไม ่  คนกล ับไปชนบทเพ ิ ่มหร ือ ไม่  
Decentralized เกิดข้ึนหรือไม่  
 



  

 จากความไม่แน่นอนดังกล่าว
นำมาสร้างแกนโลจิกอนาคต (Scenario Logic) และ
ร่วมกันสร้างฉากทัศน ์อนาคต ได้ฉากทัศน์อนาคต  
4 ฉากทัศน์ คือ 

ฉากทัศน์ที่ 1
ฉากทัศน์ที่ 2
ฉากทัศน์ที่ 3
ฉากทัศน์ที่ 4

 

 
 

ฉากทัศน์อนาคตนี้ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกิดสูงขึ้น 
และขีดความสามารถในการจัดการของประเทศมีสูง 
ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ประเทศจะเกิดอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ ๆ เช่น โดรนส่งยาบ้า ปลูกกัญญากลางคอนโด ก่อ
การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ (Cyber Crime) ในขณะ
ท ี ่ ต ำ ร ว จ ใ ช ้  Smart Technology, AI, Big Data 
Analytic, Predictive Crime, Face Recognition มี
การเชื่อมโยงข้อมูลกัน มีนวัตกรรมแก้วิกฤตมากมาย มี
ตำรวจบ้านไฮเทค และมีอาสาสมัครช่วยตำรวจ ชุมชน
ช่วยจัดการ 
 
ในด้านการจัดการความปลอดภัยต่าง ๆ ตำรวจแห่ง
อนาคตจะเป ็น Smart Police มี Data AI ช ่วยจับ
คนร้าย มีระบบข้อมูลเชื ่อมต่อกันหมดทำให้แก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมได้เร็ว AI วิเคราะห์รูปแบบความ
เสี่ยงและช่วยเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว ความสูญเสีย
ทางชีวิตและทรัพย์สินน้อยมาก จนทำให้อาชญากร
ต้องอพยพออกจากเมือง มีจุดตั้ง Hub ความปลอดภัย
ทุกเมือง มีศูนย์กลางเชื่อมโยงของทุก Hub และมีการ

พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีจนมีความ
เชี ่ยวชาญ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
ภายใต้ฉากทัศน์นี้ ประชาชนมีส่วนร่วมสูง อาสาสมัคร
มีเป็นจำนวนมาก ช่วยตำรวจจัดการปัญหามีการ
รวมกลุ่มสร้างนวัตกรรมขึ้นมากมายเพ่ือจัดการวิกฤต 
เมืองต่าง ๆ ทยอยใช้ระบบเลือกตั้งเพื่อให้ผู ้นำตอบ
โจทย์ประชาชน มาตรการต่าง ๆ เป็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของรัฐ 
 
ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ภาคเอกชนมุ่งนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของเมือง เมืองสามารถฟ้ืนฟูความเสียหาย
ได้รวดเร็ว มี Masterplan ผังแม่บทพัฒนาเมืองที่
รองรับภัยธรรมชาติ เมืองกลายเป็นเมืองน่าอยู่และ
เมืองน่าเที่ยว เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร Vertical 
Farm ป้อนอาหารคนในเมือง 
 
 



  

ในฉากทัศน์อนาคตนี้ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น
สูงและขีดความสามารถในการจัดการของประเทศต่ำ 
ภายใต ้ฉากทัศน ี ้  คนรวยปลอดภัย คนจนย ่ำแย่  
ประชาชนเอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน ภาครัฐขาดแคลน
ทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ตำรวจตาม
ไม่ทันภัยคุกคามใหม่ ๆ จนอาจเกิดรัฐล้มเหลว เมือง
อันตรายมาก 
 
ในด้านอาชญากรรม พบว่าแก๊งค์ยาเสพติดขยายตัวทุก
ชุมชน สังคมวุ่นวาย อลหม่าน เหตุการณ์ไม่สงบใน 3 
จังหวัดใต้ลุกลามทั่วประเทศ เกิดโรคระบาดซ้ำ ต้อง
ปิดเมืองระยะยาว คนตกงาน อาชญากรรมรุนแรง เกิด
ม็อบนำไปสู ่จลาจล นองเลือด เกิดการปฏิวัติ เกิด
วิกฤตซ้ำซาก เศรษฐกิจตกต่ำคนฆ่าตัวตาย มีความขาด
แคลนของสิ่งจำเป็น ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อาหาร น้ำ 
ในสภาวะฉุกเฉิน ซึ ่งท้าทายภาครัฐในการบร ิหาร
จัดการ มีแนวโน้มจะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ คนจนทำ
หน้าที่บริการให้คนฐานะดีให้ปลอดภัย อาจเกิดการ
สังหารหมู ่ เพราะความเชื ่อหรือความเครียด และ
ปัญหาสุขภาพจิต เกิดการกราดยิงในที่สาธารณะโดย
ไม่มีเหตุผล และยังเกิดการแฮกข้อมูลความปลอดภัย
ในการใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ระบบ IT ล้มเหลว ขาด
การสื่อสาร การสื่อสารในช่วงวิกฤตล้มเหลว ประชาชน
ขาดความเชื ่อมั ่นต่อการทำงานของรัฐ กฎหมายไม่
สามารถบังคับใช้ได้ทุกคน 
 
ในด้านการจัดการความปลอดภัย ภายใต้ฉากทัศน์นี้ 
ตำรวจตามไม่ทันภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ การทำงาน
แบบ Silo ไม ่สามารถจ ัดการป ัญหาได ้  ม ีความ
ส ิ ้นเปล ืองทร ัพยากร กำล ังตำรวจไม ่ เพ ี ยงพอ 
พยานหลักฐานเท็จและขาดจิตสำนึกบริการ ประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เมืองมีความอันตราย
มาก 
 

ในฉากทัศน์อนาคตนี้ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้น
ต่ำและขีดความสามารถในการจัดการของประเทศต่ำ 
ภายใต้ฉากทัศน์นี้ เมืองจะเกิดความไม่ปลอดภัยแบบ
ปกติท่ีเคยเกิดขึ้น อุบัติเหตุมาก คนยังตกท่อปีละหลาย
ร้อยคน ถนนขรุขระ คนพิการเดินทางลำบากมาก 

ม ็อบเยอะ ป ัญหาซ ้ำซาก ฝ ุ ่น  PM2.5 น ้ ำท ่วม 
ประชาชนถูกโกง ถูกหลอก นักท่องเที่ยวโดยขโมย รัฐ
แก้ปัญหาช้า ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย พึ่งพาตำรวจสูง 
 
เมืองในฉากทัศน์นี้ ยังมีความรุนแรงในครอบครัว สามี
ทำร้ายภรรยาและลูกที่บ้านโดยไม่มีใครแจงเหตุ เกิด
ภาพจน เจ็บ จ๋อง นักท่องเที่ยวโดนขโมยของวิ่งราวทุก
ที่ทุกเวลา ขโมยขึ้นบ้านตอนวันหยุดสงกรานต์ในเมือง
หลวง เด็ก ๆ ถูก Cyber Bully มีการขโมย Digital ID 
ไปทำธุรกรรม ตำรวจจับไม่ได้ มีการนำร่องรอยลาย
พิมพ์น้ำมือคนอื่นไปไว้ในที่เกิดเหตุเพื่อใส่ร้ายให้เป็น
ผู ้กระทำความผิดจึงต้องมีว ิธีพิสูจน์ว่าเป็นลายมือ
ปลอม การหลอกลวงด้วยรูปแบบเดิม ๆ ยังคงใช้งาน
ได ้  แต ่ เปลี่ ยนเน ื ้ อหา หลอกขายของแพง โกง 
นักท่องเที่ยว มีการหลอกลวงทาง Cyber Fake News 
หลอกขายของไม่ม ีค ุณภาพ โกงแชร ์ แชร ์ล ูกโซ่  
ผู้สูงอายุไม่เท่าทันการหลอกลวงต่าง ๆ คนหาเงินง่าย
จากการก่ออาชญากรรม 
 
ม็อบคนรุ ่นใหม่ต่อต้านรัฐบาล เกิด Flash Mob เป็น
การทั่วไป ประชาชนขึ้นมาใช้บริการบนสถานีตำรวจไม่
พอใจการบริการ เลยต้องสร้างแอปพลิเคชันสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนจะต่ำ เพราะปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไข 
 
การตอบสนองต่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความเชื่องช้า ขาดความร่วมมือจากประชาชนทำให้
การป ้องก ันปราบปรามอาชญากรรมไม ่ ได ้ ผล 
จำเป็นต้องผลักดันให้มีโครงการจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์ 
การจัดการคนจรจัดขาดประสิทธิภาพ ประชาชนหวัง
พึ่งพาตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก วัฒนธรรมไว
นิลยังคงมีอยู่ (หมายถึงการขึ้นภาพว่าจัดการได้ดี)  
 

ในฉากทัศน์อนาคตนี้ ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีต่ำ
และขีดความสามารถในการจัดการของประเทศสูง 
ภายใต้ฉากทัศน์ มีการกระจายความเจริญไปเมืองรอง 
ลดการแออัด อุบัติเหตุน้อย ประชาชนปลอดภัย มีส่วน
ร่วมกับตำรวจ เป็นหูเป็นตา คนไม่กล้าก่ออาชญากรรม 
โครงสร้างพื้นฐานดีมาก ไฟฟ้าสว่าง มีกล้อง CCTV ที่
ใช้การได้ ตำรวจมีประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ



  

จากประชาชน เมืองแก้ปัญหาน้ำท่วม คนตกท่อ 
อาชญากรรม ฝุ่น ได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนคือ
อาชญากรรมที่ซับซ้อนยังยากที่จะจัดการได้ เพราะไม่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพียงพอ 
 
ภายใต้ฉากทัศน์นี้  การตอบสนองต่ออาชญากรรม
รวดเร็ว สามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วโดย
สิ ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที ่ส ุด ตำรวจใช้โดรนเพ่ือ
สืบสวนหาผู้กระทำความผิดที่หลบหนี ทำเครือข่าย 
CCTV โดยใช ้ ระบบ Recognition มาใช ้ งาน เ พ่ือ
ประสิทธิภาพในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
วงจรปิดไม่เสีย มีการจัดระเบียบคนเร่ร่อน โดยจัด
สถานที่อยู่และที่ทำงาน มีการนำระบบ Smart มาช่วย
ป้องกันอาชญากรรม เมืองมีแผนที่ Hot Spot ของ
อาชญากรรมทำให้ทุ่มเททรัพยากรถูกที่ ไฟฟ้า แสง
สว่างครอบคลุมทำให้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น คนไม่
กล้าก่ออาชญากรรม มีอิสรภาพ เสรีภาพในการใช้ชีวิต
มากขึ้น นักท่องเที่ยวมั่นใจ รูปแบบของอาชญากรรม
จะซับซ้อนขึ้นและความเสียหายจะรุนแรง แต่นาน ๆ 
เกิด และเมืองยังไม่สามารถตอบสนองกับวิกฤตฉุกเฉิน
กะทันหันได้ดีพอ 
ประชาชนให้ความร่วมมือและดูแลตนเองดี คนขับรถ
จักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อค ไม่ขับสวนเลน ทางเท้า
ได้รับการดูแลปรับปรุงสม่ำเสมอ มีขนาดที่เหมาะสม
ในจุดที ่ควรจะมี ไม่มีอุบัติเหตุทางถนนหรือการขี่
มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า หรือขายของบนทางเท้า รถ
ทุกประเภททุกคันหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย เมือง
แก้ไขได้เฉพาะน้ำท่วมเล็กน้อย แต่แก้ไขไม่ได้หากมี
มหาอ ุทกภ ัย  สวนสาธารณะม ีมาก ม ีแสงสว ่าง 
ปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจในการทำงานของ
ตำรวจและกลับไปด้วยความประทับใจ มีการอำนวย
ความยุติธรรมในทางคดีอาญาให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ไม่จับแพะ เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
เอกชน ประชาชน ประชาชนมีส่วนช่วยในกิจกรรม
ของรัฐ เด็กแว้นมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นโดย
สมัครใจ ประชาชนมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือ
สนับสนุนการทำงานของตำรวจ 
 
 
 
 

ตำแหน่งปัจจุบันของเมืองในประเทศไทย ผู้เข้าร่วม
ส ่วนใหญ่มองว ่าอย ู ่ ในตำแหน่งฉากทัศน ์ดงโจร 
โดยเฉพาะตัวแทนตำรวจ ในขณะที่ประชาชนบางส่วน
มองว่าปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งฉากทัศน์เมืองที่คนตกท่อ 
 

 
ตำแหน่งที ่พึงปรารถนาในอนาคต พบว่า มี 2 กลุ่ม
ใหญ ่คือ ฉากทัศน์เอไอซิตี้ และ ฉากทัศน์ชิลบุรี  
 

ตำแหน่งที่น่าจะเป็นในอนาคตหากปล่อยไปอย่างปกติ 
ผู ้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเกิดฉากทัศน์ดงโจร 
โดยตัวแทนตำรวจมองว่าจะขึ ้นไปอยู ่ในจุดที ่ความ
เสี่ยงสูงมากขึ้น เป็นดงโจรเต็มที่ 
 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมเห็นว่า ปัจจุบันเมืองใน
ประเทศไทยอยู่ในฉากทัศน์ดงโจรหรือฉากทัศน์เมืองที่
คนตกท่อ และหากปล่อยให้เป็นไปอย่างปกติ ใน
อนาคตน่าจะเป็นฉากทัศน์ดงโจรอย่างเต็มที่ โดยฉาก
ทัศน์ที่พึงปรารถนาในอนาคต คือ ฉากทัศน์เอไอซิตี้ 
และฉากทัศน์ชิลบุรี แสดงว่าผู้เข้าร่วมเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ให้สูงขึ้นเป็นสำคัญ 
 

 
 

 



  

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาและวินิจฉัยโจทย์เชิง
นโยบาย (Discover) และการสร้างแผนที่ระบบเมือง
ปลอดภัย (System Map) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสร้างแผนที่ระบบที่เกี่ยวข้อง
กับเมืองปลอดภัย โดยสรุประบบหลักประกอบไปด้วย 
 
▪ กระบวนการตั ้งแต ่เก ิดเหตุความไม่ปลอดภัย 
นำไปสู่การแจ้งเหตุของประชาชน และนำไปสู่การเข้า
ระงับเหตุและบรรเทาเหตุ 
 
▪ เหตุที่เกิดความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ อาจเกิดจากเหตุ
จากธรรมชาติ เช่น ภัยพิบัติ ฝุ่นพิษ หรือโรคระบาด 
หรือเหตุที่เกิดจากมนุษย์ ซึ ่งเกิดจากพฤติกรรมและ
แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ เช่น การก่ออาชญากรรม โดย
อาจเป็นผลส่วนหนึ่งจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ส่งผลต่อเนื่องมาก 
 
▪ ผู้เข้าร่วมได้เน้นช่วงป้องกันการเกิดเหตุ โดยเฉพาะ
ในด้านพฤติกรรมของประชาชนในการดูแลรักษาและ
เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย มี Safety Literacy ที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ 
รวมถึงการมีระบบการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก มีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือกันของประชาชนและชุมชน และการแชร์
ข้อมูลระหว่างกัน ก็จะช่วยให้การเกิดเหตุความไม่
ปลอดภัยลดลง 
 
▪ ในส่วนปลายน้ำ คือ การระงับเหตุหรือบรรเทาเหตุ 
จะเป็นขั้นตอนของการลงโทษผู้กระทำผิด การฟื้นฟู
ผู้กระทำผิด และการฟื้นฟูเยียวยาเหยื่อ ครอบครัว
หรือผู้ที่ได้รับอันตรายจากความไม่ปลอดภัย 

▪ ส่วนสุดท้าย คือ โครงสร้างพื ้นฐานด้านความ
ปลอดภัยในเมืองต่าง ๆ ได้แก่ การมีข้อมูลขนาดใหญ่ 
บูรณาการกันเพื ่อนำมาวิเคราะห์สำหรับแจ้งเตือน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ทั้งโดรน CCTV AI 5G ที่จะ
ช่วยให้ตรวจจับและเฝ้าระวัง ตลอดจนการวิเคราะห์
ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และส่วนของ
บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงเพ่ือช่วยบริหารจัดการ
สู่เมืองปลอดภัย 
 
พร ้อมก ันนี้  ได ้จ ัดทำแผนที ่ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
(Stakeholder Map) ซึ่งทำให้จัดระบบผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในเรื่องเมืองปลอดภัยไดโ้ดย 
▪ หัวใจของแผนที่หรือผู้ใช้หลักของเมืองปลอดภัย 
คือ ประชาชน 
▪ ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียหลักในการจัดบริการความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน ได้แก่ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ก ร ะท ร ว ง ด ิ จ ิ ท ั ล เ พ ื ่ อ เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะส ั ง ค ม 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และผู้นำชุมชน 
▪ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำดับรอง ในการสนับสนุนให้เกิด
เมืองปลอดภัย ได้แก่ นักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ภาคธุรกิจ 
สื่อสารมวลชน องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ในกระบวนการทำความเข้าใจประชาชนและผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องอย่างลึกซึ ้ง เพื ่อการจัดทำต้นแบบเมือง
ปลอดภัยประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ  
1) กระบวนการการเข้าใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และการสร้าง Persona ประชาชน และ 2) การลง
พ้ืนที่เพ่ือเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

การประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อเข ้าใจประชาชน
กลุ ่มเป้าหมายและสร้าง Persona เพื ่อให้เข้าใจว่า
ประชาชนในเมืองกลุ่มต่าง ๆ มีลักษณวิถีชีวิตอย่างไร 
และมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือไม่
ปลอดภัยด้านใดบ้างในเมือง โดยให้ผู้เข้าร่วมได้ระดม
ความคิดว่า “เมือง” ประกอบด้วยบุคคลใดบ้างที่จะ
เป็นตัวแทนหลัก ๆ ของเมือง ฝึกเรื ่องการฟังอย่าง
ล ึกซ ึ ้ง (Deep Listening) และทำงานสวมบทบาท
ทดลองเป็นคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสได้มองใน
ประเด็นความไม่ปลอดภัยในมุมมองประชาชนที่
หลากหลาย เข้าร่วมทดลองฟังอย่างลึกซึ้งผ่านการ 
Role Play เพื ่อถอดหมวกของการเป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจออกแล้วคิดและรู้สึกในมุมประชาชน ซึ่งทำให้

มองเห็นอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายของมนุษย์
ที่อาศัยอยู่ในเมือง ๆ หนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมได้เลือกคน
กลุ่มผ่านประสบการณ์จริงที่รู้จักตัวแทนกลุ่มนั้น  ซึ่ง
อาจเป็นคนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน เพื่อนหรือคนรู้จักใน
อดีต แล้วถอดบุคลิก พฤติกรรม ความเชื่อ ลักษณะ
นิส ัย เป้าหมาย ความต้องการ อุปสรรค รวมถึง
แลกเปล ี ่ยนก ันเร ื ่องความเส ี ่ยงในด้านความไม่
ปลอดภัยของคนกลุ่มต่าง ๆ นั้น โดย Persona ของ
คนทั้ง 10 กลุ่ม ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลกับกลุ ่มเป ้าหมายอีกครั ้ง โดย
ลักษณะ Persona ทั้ง 10 กลุ่ม มีดังนี้ 
 
1. วัยรุ่น 
2. มนุษย์เงินเดือน 
3. คนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมือง 
4. ตำรวจ 
5. ผู้สูงอายุ 
6. นักท่องเที่ยว 
7. แรงงานต่างด้าว 
8. คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน 
9. คนทำงานกลางคืน 
10. นักธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
จาก Personas ของคนเมืองทั ้ง 10 รูปแบบที ่ถอด
บทเรียนจากผู้คนจริง ๆ ที่อยู่รอบตัว ทำให้สามารถ
สรุปประเด็นด้านความปลอดภัยในเมืองที่คนเมืองมี
ความกังวล คือ ความไม่ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
การถูกหลอกลวง ยาเสพติด แก๊งค์ ความไม่ปลอดภัย

จากอุบัติเหตุทางจราจร ความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพ
และมลพิษ ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการ
ถูกปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการนี้
จำเป็นต้องออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
 
 
 



  

 
การลงพื้นที่เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เข้าใจหน่วยงาน สอบถามถึงสถิติด้านความไม่
ปลอดภัย ลักษณะและแนวโน้มของความไม่ปลอดภัย
ต่าง ๆ สภาพพื้นที่จริง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยซึ่งจะทำให้
การออกแบบนโยบายตรงจุดและสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง 
 
5  หน ่ ว ย ง าน  ที่ ไ ด ้ ท ำการสำรวจ เพ ื ่ อ เ ข ้ า ใ จ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) สถานีตำรวจ
นครบาลบางรัก 2) กองบังคับการตำรวจทางหลวง 3) 
กองบังคับการตำรวจจราจร 4) กองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพต ิด  และ5)  กองบ ั งค ับการ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ก ร ะ ท ำ ค ว า ม ผ ิ ด เ ก ี ่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

การลงพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางรัก เพื่อศึกษา
เร ียนร ู ้และพ ัฒนานโยบายเม ืองปลอดภ ัย โดย
เจ้าหน้าที่ตำรวจชี ้ให้เห็นว่าใช้หลายทฤษฎีในการ
ทำงาน เช ่น ม ี  Rational Choice Theory เพ ื ่อใช้
ป้องกันอาชญากรรมด้วย โดยการเพิ ่มโอกาสหรือ 
Probability ในการถูกจับผ่านกลยุทธ์หลายประการ 
 
โดยปัจจุบัน ตำรวจมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามา
พัฒนางานตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการแจ้งความ
ผ่าน แอปพลิเคชัน  ที่เป็นการ
แจ้งผ่าน แอปพลิเคชัน และระบุ Location ที่จะขึ้นที่
สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที โดยตำรวจสายตรวจจะ
รีบติดต่อหรือไปที ่เก ิดเหตุภายใน 5 นาที (กรณี
ต่างจังหวัด 15 นาที) แอปพลิเคชัน นี้แค่กดแจ้งเหตุ
ผ่านมือถือ ข้อมูลจะแจ้งเตือนที ่สถานีตำรวจและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ปัจจุบันนี้สามารถแทดทนการ
โทรแจ้งที่หมายเลข 191 ได้ระดับหนึ่งแล้ว 
 
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Crime และ Crime Mobile ที่
สาธิตให้เห็นถึงการวิเคราะห์ Big Data เชื่อมโยงข้อมูล
หลาย ๆ ฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ วิเคราะห์คดีและสืบสวน หรือ War Room ที่
ใช้สำหรับการวิเคราะห์ CCTV ของกรุงเทพมหานคร 

ตำรวจ สถานที่ราชการและเอกชน เพื ่อใช้ติดตาม
คนร้ายให้ได้อย่างรวดเร ็ว ตลอดจนมีแผนการใน
อนาคตที่ต้องการจะใช้ CCTV เพื่อป้องกันการเกิดภัย
และใช้ AI วิเคราะห์ภาพวิดีโอเพ่ือแจ้งเตือนให้เกิดการ
ป้องปราม (รูปแบบเหมือนกับประเทศเกาหลีใต้) 
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ได้อธิบายถึง
การลงพ้ืนที่ดูแลประชาชนแบบเคาะทุกบ้าน การตั้งใจ
ทำงานจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจของคนในพื้นที่บาง
รัก หัวใจสำคัญที่สุดที่ปัจจัยความสำเร็จในการดูแล
ความปลอดภัย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง
เกิดจากความเชื่อใจระหว่างกัน โดยที่ผ่านมามีการใช้
หลายกลไก เช่น ตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน อาสาสมัคร 
และการมีส่วนร่วมกับประชาชนในเรื่องอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

 
 

 
 

 



  

 

การทำงานของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
โดยเฉพาะเรื่องการจราจร ที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นทางใน
การขอใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยยังไม่รู ้กฎระเบียบ
จราจรที่ดีพอ จนนำมาสู่การละเมิดกฎหมายจำนวนมาก  
 
อุบัติเหตุบนท้องถนนของไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลก 
ทั้งนี้สาเหตุมาจากตัวบุคคล สภาพรถ สภาพถนน ใน
แต่ละปี ม ีการขับรถด้วยความเร ็วส ูงเก ินกว ่าที่
กฎหมายกำหนดจำนวนมาก มีการออกใบสั่งประมาณ 
20 ล้านใบ แต่มีอัตราการจ่ายเพียง 12% เนื่องจาก ไม่
สามารถเชื่อมต่อการไม่ชำระค่าปรับกับการต่อป้าย
ทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบกได้ ทำให้ไม่มี
อำนาจการบังคับจริง ประชาชนที่ทราบช่องว่างนี้จึงไม่
ไปจ่ายค่าปรับ 
 
ตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนให้ประชาชนปลอดภัย 
แต่ปัจจุบันจำนวนบุคลากรมีจำกัดอย่างมาก  โดย
จำนวนบุคลากรตำรวจจราจรมีจำนวนจำกัด ไม่
สามารถตั้งด่านตรวจจับได้ทั่วถึง อีกทั้งพยายามลดจุด
ปะทะ หรือความรู้สึกที่ไม่ดีกับประชาชนกรณีตำรวจ
ตั้งด่าน จึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กล้องตรวจจับ
ความเร็ว กล้องตรวจจับกรณีฝ่าไฟแดง และการ
เปลี่ยนเลนในพื้นท่ีบังคับห้ามเปลี่ยน  
 
ความเสี ่ยงงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ถูกรถชนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
เป็นโรคที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
จราจร เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคที่
เกี่ยวกับการได้ยิน เป็นต้น  
 
แนวทางแก้ไขเบื้องต้นในการตรวจจับรถที่มีควันดำ 
เมื ่อตรวจสอบพบว่าควันดำเจ้าหน้าที ่ตำรวจจะติด
สติ ๊กเกอร ์ว ่าม ีคว ันดำ และให้ไปปร ับปร ุงแก ้ ไข 
ประชาชนจะไม่กล้าแกะสติ๊กเกอร์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ติดให้ เพราะกลัวเป็นการทำลายเอกสารทางราชการ 
และพยายามแก้ไขปัญหาควันดำ 

 
 

 

คดียาเสพติด เป็นคดีที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ถือ
เป็นหนึ่งในต้นทางการสร้างความไม่ปลอดภัยในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน  
 
บก.ปส. ทำหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ฟอก
เงิน ซื้อขาย จุดพัก ขยายผลผู้ค้าและผู้เสพ ที่ผ่านมา
ดำเนินการจับ ทลายเครือข่ายยาเสพติด ยึดยาเสพติด
และทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดจำนวนมาก โดย 
บก.ปส.1 ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จับกุม
ผู้ค้ารายสำคัญ พื้นที่เสี ่ยงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน
แออัด ที่มีปัญหาปากท้อง สถานบริการ โดยใช้รูปแบบ
การจับกุมด้วยการซื้อตรง ล่อซื้อ ติดกล้อง ความยาก
ในขณะนี้คือ ผู้กระทำผิดใช้การดำเนินการที่ซับซ้อน 
ทั้งการชำระเงิน การส่งของผ่านพัสดุ หรือติดต่อกัน
แล้วส่งของให้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยไม่พบเจอตัว
กัน และมีการใช้ตัวแทนหรือตัวกลางเข้ามาในการซื้อ
ขาย ทำให้มีความยากในการจับกุม 
 
กฎหมายที่บังคับใช้ เช่น พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามความผิดฐานมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  พ.ศ. 2556 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยา
เสพต ิดต ้องทำงานร ่วมก ับหน ่วยงานต ่าง  ๆ เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ปปส.) สำนักงานคณะกรรมการป ้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) กรมศุลกากร กรมราชทัณฑ์ และภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ 
 



  

ผู้ค้ายาเสพติด มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ใช้
คนไทยและประเทศเพื ่อนบ้านกระทำผิด โดยมี
ประเทศปลายทางเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี
ใต้ ซึ ่ง 90% มีแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือจะเป็นจุดที่มีการนำ
ยาเสพติดเข้ามาจากแนวชายแดน ผู้กระทำผิดจะมีการ
ขนส ่ งทางรถ ม ี รถนำ รถตาม พ ักส ่ งที่ จ ั งหวัด
นครสวรรค์ และส่งต่อ มีลักษณะการลำเลียงมากับรถ
ขนส่งผัก ผลผลิตการเกษตร ส่วนภาคกลางและภาคใต้ 
เป็นปลายทางส่งออกไปทางประเทศมาเลเซีย รวมถึง
กระจายภายในภาคใต้  
 
ข้อจำกัดของตำรวจมีทั ้งเร ื ่องการใช้อำนาจตาม
กฎหมายและเทคโนโลยีที่มีจำกัด ในขณะที่อาชญากร
ใช้เทคโนโลยีมาก่อเหตุมากข้ึน ดังนั้นตำรวจกับอาชญา
กรสมัยนี้ต้องสู้กันด้วยการใช้เทคโนโลยี 
 
สิ ่งที ่น่ากลัว คือ พฤติกรรมการลอกเลียนแบบของ
เยาวชน และผู้กระทำผิดจ้างให้คนเปิดบัญชี ทำให้จับ
ถึงตัวผู้กระทำผิดจริงได้ยาก หรือในการส่งยาเสพติด
จะมีการส ่งทางไปรษณีย ์ ถ ้าทางหน่วยงานหรือ
บริษัทโลจิสติกส์ที ่ร ับขนส่งพัสดุไม่เข ้มงวดในการ
ตรวจสอบ บัตรประชาชนผู้ส่งกับตัวผู้ส่งสินค้าเอง ก็
จะทำให้ม ีช ่องร ั ่วไหล คนเหล่าน ี ้จะแอบใช ้บ ัตร
ประชาชนผู้อ่ืนในการส่งของได้ 
 
ผู้กระทำผิดมักใช้ตัวแทนเพ่ือพยายามตัดเส้นทางการ
สาวถึงตัวผู้กระทำผิด โดยใช้ให้ผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคาร
แทน ตัดเส้นทางการเงิน ทำให้ตำรวจทำงานยาก และ
เป็นเรื ่องที ่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมจำเป็นต้องเข้าใจเทคนิคของอาชญากร มิ
เช่นนั้นจะไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เลย ในขณะ
ที่ตำรวจรู้และพิจารณาอย่างตำรวจ เนื่องจากพิจารณา
ทั้งพยานตัวบุคคล และหลักฐานที่แวดล้อม ไม่ใช้แค่
พยานโดยตรงเพียงอย่างเดียวง ทั้งนี้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจด้วย เพราะ
ถ้าหากหน่วยงานอื่นยังมองที่หลักฐานโดยตรง ในรูป
แบบเดิม ๆ จะทำให้จับกุมผู้สั่งการไม่ได้หรือผู้สั่งการ
มักถูกยกฟ้อง 
 

ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่มักจะแปรรูปเงินจากการค้ายา
เสพติดเป็นสิ่งอื่น ๆ เช่น ทองคำ วัสดุก่อสร้าง น้ำมัน 
แปรสภาพไปต่างประเทศ ในขณะที่ผู ้ค้ารายย่อยมี
การค้าภายในประเทศ แต่ผลกระทบต่อชุมชนมีมาก 
ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชน ครอบครัว ปัญหาสังคม 
ปัญหาชุมชนที่ต่อเนื่องตามมาอีกมาก 
 
ผู้ค้ายาเสพติดใช้เทคโนโลยีในการค้าบนแพลตฟอร์ม
ใหม่ เช่น แอปพลิเคชัน, Bitcoin, Cryptocurrency, 
Dark Website เป ็นต ้น ความไม่ปลอดภัยมีความ
ซับซ้อนมากขึ ้น มีความเสี่ยงสูงขึ ้น มีความซับซ้อน 
โอกาสที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อเข้าไปในวงจร ติด
คุก ติดยาเสพติด และติดคุกซ้ำมีมาก 
 
การบร ิหารจ ัดการสร ้ างช ุมชนเข ้มแข ็ ง  สร ้ าง
สภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาได้ 
เพราะเร ื ่องยาเสพติดเกิดจากความเป็นอยู่ที่ไม ่ดี 
สภาพแวดล้อมแย่ ประชาชนดิ้นรนหาทางออกในทาง
ที่ผิด สตช. ได้มีโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance 
Education: D.A.R.E.) มีฝึกอบรมทั่วประเทศ เพื่อให้
เห็นถึงความสำคัญของชุมชนเข้มแข็ง ให้ความรู้กับ
ชุมชน แหล่งข่าว ซ่ึงผู้นำชุมชนที่ดีจะช่วยป้องกันได้  
 
นอกจากนี ้ได้ม ีการพัฒนาการใช้กล้องวงจรปิดที่
ติดตามป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ต้องสงสัยที่กรอกข้อมูล
ไว้ในระบบ ขณะนี้มีจำนวน 401 จุดทั่วประเทศ เมื่อ
รถยนต์ต้องสงสัยวิ่งผ่านกล้อง ระบบจะทำการแจ้ง
เตือนไปยังผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง แต่ยังมีข้อจำกัดเนื ่องจาก
กล้องส่วนใหญ่ยังเป็นระบบอนาล็อค มีข้อจำกัดกรณีที่
รถยนต์วิ่งเร็วและไม่อยู่ในเลนที่ติดตั้งกล้อง จะทำให้
ไม่สามารถจับภาพได้ ส่วนกล้องแบบดิจิทัลยังมีจำนวน
น้อยกว่า 
 

 



  

 
กล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ทำงาน 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) จับภาพรถ 2) ประมวลผลที่ด่าน และ 3) ส่ง
ข้อมูลทางออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลรถต้องสงสัย  
 
เทคโนโลยีอีกชนิด ที่ตำรวจนำมาใช้กรณีที่ผู้ก่อเหตุซุก
ซ่อนยาเสพติดในรถยนต์ ขนสินค้าทางการเกษตร คือ 
การตรวจสอบผ่านอุโมงค์ X-Ray โดยปัจจุบันมีจุด
ตรวจสอบอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่พริก จังหวัด
ลำปาง ตำบลห้วยไร่ จังหวัดแพร่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา อำเภอพยุหะครี ีจังหวัดนครสวรรค์ และ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 

 
 

 

ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การลักลอบขุดเจาะและใช้
น้ำบาดาลในพื้นที่ห้ามขุดเจาะ ส่งผลให้มีพื้นดินทรุด 
การติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ
มีลมหรือพายุแรงจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่อาศัย
หรือเดินทางในบริเวณดังกล่าว โดยการกระทำผิดซึ่ง
หน้าแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ 
 

ความผิดในทางทรัพยากรธรรมชาติ จะมีการเชื่อมโยง
แผนที่กับกรมป่าไม้ ว่ามีการบุกรุกหรือรุกล้ำพื้นที่ป่า 
ลำนำ หรือเขตอุทยานหรือไม่ โดยสามารถยิงพิกัด
ตรวจสอบ และประสานกับ DSI ใช ้โดรนบินเพ่ือ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน 
และสัตว์ป่าและพืชป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตส ต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 
ทั้งนี้ การกระทำผิดในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ใน
พื้นที่ภาคเหนือจะเป็นการบุกรุกเพื ่อปลูกผลไม้ เช่น 
ลำใย พื้นที่ภาคใต้ นายทุนมักเผาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้
เป็นพื ้นที ่ป่าเสื ่อมโทรม เมื ่อเป็นป่าเสื ่อมโทรมแล้ว
ชาวบ้านจะเข้ามาอยู่มาทำกิน ปลูกยางพาราได้ จากนั้น
นายทุนจะซื้อที่ดินต่อ พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
เป็นการบุกรุกเพ่ือเข้าไปนำไม้พะยูงมาขาย 
ด้านกฎหมายที่เกี ่ยวข้องนั้น โทษของการกระทำผิด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายอาญาอยู ่ใน
ระดับปานกลาง และกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมมี
โทษไมห่นัก เป็นเหตุให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวและก่อ
เหตุ จึงต้องนำเรื่องอำนาจการบริหารเข้ามาเป็นตัว
ช ่วย เช ่น พ ักใบอน ุญาตการประกอบการ เป็น
มาตรการที่ได้ผลมากกว่าบทลงโทษทางอาญา รวมถึง
การนำเอากฎหมายฟอกเงินเข้ามาร่วมด้วย เนื่องจากมี
บทลงโทษทีรุ่นแรงกว่า 
 
ข้อจำกัดของ บก.ปทส. คือ จำนวนบุคลากรที่มีจำกัด
และการลงตรวจพ ื ้นที่  ต ้องร ่วมตรวจพ ื ้ นที่ กับ
หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรง เช่น การตรวจสอบเรื่อง
การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องลงพื้นที่
พร้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และมี
ความยากในการทำงาน คือ ขาดเครื ่องมือและไม่
สามารถรู้ด้วยตัวเอง เช่น การระบุว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่
ป่า การวัดระดับน้ำเน่าเสีย ระดับมลพิษ การบังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น 
 
การทำงานเชิงป้องกัน หรือ Citizen Engagement มี
ความสำค ัญมาก โดยอาศ ัยอาสาสม ัครพ ิท ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการช่วยแจ้งเหตุ  
 

 



  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ 
เ ร ิ ่ ม จ ากจ ุ ดประกายความจร ิ ง จ ากต ั ว อย ่ า ง
ประสบการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น 
 

 มีความริเริ่มทางนโยบาย Society 5.0 
ซึ ่งมีเร ื ่องการจัดการภัยพิบัต ิธรรมชาติ  (Disaster 
Management) รวมทั้งการสร้างที่เก็บน้ำใต้ดินขนาด
ใหญ่ เพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม การส่งเสริม Self 
Help, Mutual Help, Public Assistant เช่น ส่งเสริม
ให้มี Rescue Kits และใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริม
และฝึกอบรมชุมชนเพื่อรับมือแผ่นดินไหว และมีการ
จัดทำ Tokyo My Timeline: Kit สำหรับรับมือน้ำ
ท่วม ต้องทำอะไรตามลำดับ เด็กฝึกใช้ผ่านเกม และมี 
Koban ป้อมตำรวจชุมชน 

 กรุงโซล มีระบบ "Seoul CCTV : 
Integrated Control Center“ ( 24/7/365 Real 
Time Monitoring) ซึ ่งช่วยระบุและรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติ อุบัติเหตุ สามารถระบุไต้ฝุ่น ฝนตก
หนัก หิมะตกหนัก และภัยธรรมชาติต ่าง  ๆ ดูแล
สอดส่องในเรื่องการทิ้งขยะผิดที่ ตรวจตราในพื้นที่
คุ ้มครองเด็กและโรงเรียนเด็กเล็ก รวมถึงการการ
ป ้องก ันการขโมย และม ีการนำ AI มาใช ้ในการ
วิเคราะห์และแจ้งเตือนเมื่อเหตุผิดปกติเกิดขึ้นล่วงหน้า 

มีโครงการ Safe City Test Bed 
เพื่อเป็นแพลต์ฟอร์มนวัตกรรมสำหรับรัฐบาล ในการ
ร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการสร้างและทดสอบ 
Solution ต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการบร ิหารจัด
การเมือง ความปลอดภัยและความมั ่นคง โดยเน้น
ทดสอบการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือความปลอดภัย
ข อ ง ส า ธ า ร ณ ะ  ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น จ า ก
กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs: 
MHA) แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economic Development Board: EDB) 

มีหุ ่นยนต์ตำรวจ Robot Police Officer 
ลาดตระเวนตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว 
(มีในรูปแบบ แอปพลิเคชัน ด้วย) ให้ข้อมูลความ
ปลอดภัย แจ้งความ สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ จ่ายค่าปรับ 
รวบรวมข้อมูล เช่น ความแออัดรถยนต์ เป็นต้น 

 มีการใช้ Predictive Data Analytics 
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชนโดยใช้ข้อมูล Crime, 

Transportation, Housing Data ส ร ้ า ง  “Crime 
Hotspots” 
 
นอกจากนี้ ยังกระตุ้นความคิดใหม่โดยนำเสนอให้เห็น
นวัตกรรมที่นำมาใช้ในกิจการตำรวจที่มีการใช้สูงสุด 
ได้แก่ 

 
ประกอบด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) 
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensors) เพื ่อการ Log 
Location, Stream Video, Flag License Plate, 
Scan Database, Virtual Patrols ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่
ดี สามารถทำให้การทำงานดีขึ ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที 

 ใ ช ้ ร ะบบ  5G 
และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Electronics 
Miniaturization) เทคโนโลย ี เออาร์  (Augmented 
Reality: AR) โดรนขนาดเล็ก (Small Autonomous 
Drone) ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลมากขึ้น เช่น ทางเข้า-ออก
ของอาคาร ประวัต ิอาชญากรรมในพื ้นที่  (Crime 
History) สแกนพ้ืนที่และดูวิดีโอสด (Video Stream)  

 เพ ื ่ อพยากรณ์
อาชญากรรมในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช้ Predictive Policing, Text Analytics 
on Crime Report สหราชอาณาจักรใช้ AI วิเคราะห์ 
CCTV ประเทศอินเดีย ค้นหาเด็กหายได้ 3,000 คน 
ภายใน 4 ว ัน หล ังจากใช ้ Face Recognition และ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ AI วิเคราะห์เอกสารจำนวน
มากเพ่ือแก้ไขคดีที่ค่ังค้าง 

 ประเทศนิวซีแลนด์ 
ตั ้ง Evidence Based Policing Center ทำให้ทราบ
ว่ามาตรการใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
โดยการพัฒนา แอปพลิเคชัน สำหรับแจ้ง Graffiti ของ
ที่น่าสงสัย และการสื่อสารผ่าน Social Media เช่น มี
ตำรวจในอ ินเทอร ์ เน ็ตคอยส ื ่อสารร ับเร ื ่องจาก
ประชาชนในอินเทอร์เน็ต 
 
 
 



  

ในการระดมสมอง ได้แบ่งเป็น 4 โดเมน ที ่สำคัญ
สำหรับการสร้างนโยบายเมืองปลอดภัย ได้แก่ 
 

 

การระดมสมองจะเน้นปริมาณหรือจำนวนของไอเดีย
ให้มากที ่ส ุด โดยยังไม่ได้ต ัดสินใจในเชิงคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คิดไอเดียแปลกใหม่ แหวก
แนว หร ือ Crazy Idea ผสมด ้วย ซ ึ ่ งจะนำไอเดีย
ทั้งหมดนี้มาแลกเปลี ่ยนกันก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
ไอเดียหรือผสมผสานไอเดียและนำไปพัฒนาในเชิงลึก
ต่อไป 

 

 

 

▪ ระบบจดจำใบหน้า ระบุตัวตนเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ระบบเตอืนภัยติดทุกพื้นที่เสี่ยง 
▪ ระบบ Smart Eye 
▪ กล้องตาทิพย์ ใครทำผดิอยู่ที่ไหนจบัได้หมด 
▪ ระบบ GIS บุคคลพ้นโทษคดลี่วงละเมิดทางเพศ 
▪ ระบบผูเ้สยีหายรายย่อยจากคดีฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ต/ Pantip/ กลุม่ไลน ์
▪ CCTV ในสถานท่ีเสีย่ง ลักว่ิงชิงปล้น ประมวลด้วยระบบ AI จากฐานข้อมูลแผนประทุษกรรม 
▪ ระบบระบุตัวตนอัจฉริยะผ่านเครือ่งมือจะรู้ประวัติทันที 
▪ เทคโนโลยีในการทำนายและควบคุมสภาพอากาศ 
▪ เครื่องทำนายอาชญากร (ทำนายจากฐานข้อมูล DNA) พันธุกรรม ประวัติครอบครัวย้อนหลัง 
▪ ระบบวิเคราะหภ์าพ CCTV, Face, Smart Tracker โดย Integrate ข้อมูลของทุกระบบเข้าด้วยกัน 
▪ ระบบ Traffic Block ด้วย Ballard สำหรับสกัดรถก่ออาชญากรรม 
▪ AI วิเคราะห์พฤติกรรมคนจาก CCTV และ Big Data 
▪ GPS ติดตามตัวบุคคลเฉพาะกิจ เช่น นักท่องเที่ยวธรรมชาติ 
▪ Surveillance Drone ตรวจจับพร้อม Real Time Video Analytic 
▪ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลทุกหนว่ยงานและ AI ระบบวิเคราะห์ AI 
▪ CCTV พร้อมโปรแกรม Face Recognition / Gunshot Alert เชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมท่ีสามารถ

ประมวลผลและวิเคราะห์ให้พร้อมใช้ในระดับจังหวัดและภาค 
▪ CCTV City มี Face Recognition, Crime Database, One Protocol, ระบบ Alarm pods, Drone 

Patrol, UAV Eyes 
▪ ควรจะต้องมรีะบบ CCTV ที่สามารถจดจำใบหน้าได้ในทุกพ้ืนท่ี 
▪ โดรนบินประชาสมัพันธ์พร้อมแจ้งเหต ุ
▪ Big Data โดยมี Input จากทุก Node ประมวลผลแนวโน้มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคโ์ดยมีเกณฑ์เฝ้า

ระวังหลายระดับ รับข้อมลูจาก Component อื่น (ขัดแย้งกับ Privacy)  
▪ Intelligence Traffic Management เป็นทั้ง Input และ Output ใน Component เดียว นอกจากรับ

ข้อมูลจาก Big Data แล้วยังเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนมาวางแผนการจดัการจราจรแล้วยังส่ง
ข้อมูลไปใช้พัฒนาการวางผังเมืองในอนาคต (ควบคุมพฤติกรรม) 

▪ กล้องวงจรปิดทุกพ้ืนท่ีภายในเมือง และสามารถดูได้ทันทีจากสถานีตำรวจ 
▪ Smart Receive Notification 
▪ ทำ CCTV ให้ใช้งานได้ทุกตัว 
▪ ตู้ยามอัจฉริยะ ลดขั้นตอนในการเดินทางมายังสถานีตำรวจ 
▪ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลร่วมอัจฉริยะ 
▪ ใช้ CCTV ตรวจจับการเดินทางในที่เปลี่ยว 



  

▪ Smart Alarm 
▪ มี Website/แอปพลิเคชัน สืบค้นให้ข้อมูลอาชญากร อาชญากรรมที่อัพเดตตลอดเวลาและใช้ง่าย เพื่อให้

ประชาชนรู้ทันเหตุการณ ์
▪ ฐานข้อมูลร่วม Crime Database ที่มีความสามารถในการวิเคราะห ์ประมวลผลเรยีกใช้ได้ เชื่อมต่อถึงกัน 
▪ ระบบตรวจจับในเรื่องต่าง ๆ ทะเบียนรถ Predict Crime ได้ เสียงปืน สารเคมี ระเบิด การเจ็บป่วย 

อุบัติเหต ุ
▪ ผลักดันใหม้ี AI ประมวลผลจากกล้อง CCTV 
▪ CCTV ทุกจุดในเขตพื้นท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตหุรือจุดที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย 
▪ การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจการณ์กับเจ้าหน้าท่ีตำรวจในพื้นที่อยู่อาศัยของตน 
▪ ระบบเมืองปลอดภยัสำหรับคนพิการ 
▪ ระบบตรวจสอบผู้กระทำผิดในการเข้าพ้ืนท่ีสาธารณะหรือหอพักต่าง ๆ 
▪ ระบบควบคมุพฤติกรรมการขับข่ีผา่นทาง ECU รถยนต ์
▪ ระบบคอมพิวเตอร์รับแจ้งเหตุประจำชุมชน 
▪ ระบบแจ้งเหตุเก็บข้อมลูในแบบ Heatmap วิเคราะห์พฤติกรรมจดุที่ควรเข้าไปมากในช่วงเวลาต่างกัน

เป็น Big Data นำข้อมูลไปใช้ได ้
▪ เทคโนโลยีการติดต่อฉับไว แจ้งเหตุฉับไว ไปถึงเหตุโดยไว เช่น เซนเซอร์ 
▪ มี แอปพลิเคชัน แจ้งเหตดุ่วนเหตรุ้าย ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งดว่นและมีการให้ความช่วยเหลืออยา่ง

รวดเร็วจากศูนย์ท่ีใกล้ทีสุ่ด 
 ▪ สัญลักษณ์ พิกัดอัตโนมัติ ทราบสถานท่ีปลอดภัย คนปลอดภัย มีเซน็เซอร์บอกความอันตรายบุคคล 

▪ ตำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ปลอดภัย มี Map แบบ Real time มี Safe Zone Online รู้ว่าที่ไหน Safe หรือ 
ไม่ปลอดภัย 

▪ มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะบุคคลเพื่อป้องกันการถูกทำร้าย อันตรายต่าง ๆ  
▪ หอคอยฟอกอากาศระดับเมือง แก้ไข PM 2.5 
▪ สร้างเครื่องตรวจมลภาวะแบบพกพา (ตรวจฝุ่น กรวดน้ำเสีย) 
▪ รายงาน Real Time ว่าประชาชนแต่ละคนก่อใหเ้กิดมลภาวะใดบ้าง 
▪ กฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมยั 
▪ เรือนจำนอกโลก ใครทำผดิถึงค่ามาตรฐานท่ีกำหนดจะส่งไปคุกนอกโลก (เป็นเมืองใหม่) จะไดไ้ม่ยุ่ง

เกี่ยวกับโลกปจัจุบัน 
▪ เทคโนโลยีเอกซเรย์ทะลุกำแพง 
▪ กล้องอ่านจิตคนและแจ้งเตือนก่อนเกิดอาชญากรรม 
▪ การควบคุมพฤติกรรมโดยใช้วิธีการสะกดจิต คนที่ทำความผิด ตัดโอกาสที่จะกลับมาทำผิดซ้ำ 
▪ รถยนต์ที่ขับไม่ชนกันอัตโนมตัิ อุบัติเหตเุหลือศูนย ์

 
 

 

 
▪ 1 ตำบล 1 ตำรวจ โดยหาเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปีท่ีอยากเป็นตำรวจเพื่อดูแลชุมชนตนเอง ให้ทุน จน

เรียนตำรวจจบมาทำงาน อยู่ในชุมชนตนเอง 
▪ เก็บปืนคืนไม้กวาด ถือไม่กวาดเข้าไปกวาดพื้นอย่างเดยีว ไมต่้องทำอย่างอ่ืน 
▪ ระบบการโหวตให้คะแนนตำรวจในแต่ละด้าน โดย 1 คน มีสิทธิ 1 โหวต คะแนนโหวตจะนำมาวิเคราะห์

ต่อลักษณะการทำงาน 
▪ ประชาชนท่ีช่วยดูแลงานตำรวจทีผ่ลงานดสีามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมีอาชีพได ้
▪ ตำรวจประจำครอบครัว เลือกตำรวจท่ีชอบและเชื่อใจได้เอง 
▪ ให้ประชาชนแจ้งเหตไุปยังศูนย์ที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ให้ เช่น ศูนย์รบัแจ้งเหตุ ทำระบบ Emergency 

Center  ไว้สนับสนุนประชาชน 



  

▪ มีระบบรับแจ้งเหตุผ่าน แอปพลเิคชัน เฝ้าระวัง (แยกจากเหตุด่วน เหตุร้าย) 
▪ มีการกำหนดอัตราความเร็วของการขับขี่รถบนถนนถนนทุกเส้น โดยให้เช่ือมต่อข้อมูลกับรถยนต์ทุกคน

เพื่อให้ทราบอัตราความเร็ว รวมทัง้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีรถยนต์คันใดใช้ความเร็วเกินจะถูกออก
ใบสั่งให้จ่ายค่าปรับทันที 

▪ มีนโยบายป้องกัน คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ชอบถ่ายรปู ถ่ายคลิป โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่
ไม่ใช่เหตุการณส์ำคญั แต่เพื่อนำไปเผยแพรด่้วยประโยชน์ตนเป็นการละเมิดผู้อื่น 

▪ สร้างช้ินงานท่ีให้ประชาชน ชุมชนและสังคมมีความตระหนักต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของตำรวจด้วยใช้ฐานข้อมูลในชุมชนและสังคม และ
จัดเก็บข้อมลูด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีกลุ่มไลน์ในพ้ืนท่ีเพื่อแชร์ข้อมูล 

▪ จัดฝึกอบรมบุคลากรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
▪ มีไฟฟ้าแสงสวา่งและกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้ดีอย่างพอเพียง 

 
▪ สร้าง Cyber Security ระดับหมูบ่้านคอยตรวจสอบรถและคนแปลกหน้า แทนการใช้ยาม 
▪ ป้อมตำรวจอัจฉริยะในพ้ืนท่ีห่างไกล ติดต่อรวดเร็ว เพื่อการตดิต่อสถานีตำรวจกับชุมชน 
▪ Smart Policy Box สำหรับรับคำร้องเรียนจากประชาชนในชุมชน 
▪ กล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
▪ มีเทคโนโลยีช่วยในการจดัการเพื่อการมีส่วนร่วม 
▪ ใช้เทคโนโลยี VR เพื่อทดลองเป็นตำรวจได้ 1 วัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจชีวิตการทำงานของตำรวจ 

 
▪ มีผู้นำชุมชนที่เข้าถึงประชาชนคอยรับเรื่องและสามารถแก้ไขหรือประสานงานได้ 
▪ เวรตรวจความปลอดภยัระดับตำบล จัดรายชื่อมาร่วมทำงานกับตำรวจในด้านการป้องกันอาชญากรรม

และออกแนวคิดพัฒนาพ้ืนท่ี 
▪ ประชาชนมีส่วนร่วมและประชาชนทุกคนมีระเบยีบวินัย เคารพกฎหมาย 
▪ ส่งตำรวจเข้าไปในชุมชนเพื่อไปรับฟัง 
▪ Big 6 สร้างเครือข่าย ประกอบด้วย นักการเมือง ข้าราชการ เอกชน ภาคการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน 

ทำงานร่วมกันในสังคมกับตำรวจ 
▪ ตำรวจเยาวชน สร้างเครือข่ายเยาวชนในชุมชนในการตระหนักถึงความปลอดภัย 
▪ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัเลือก เลือกตั้ง ผู้กำกับ 
▪ สร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของทรัพย์สินสาธารณะ 
▪ ทุกชุมชนมีทีมสายลับ (Spy Team) มีทีมเกราะคุม้ภัย และทีมบริหารความปลอดภยั 
▪ การจัด Micro Meeting ระดับละแวกบ้าน ส่งต่อข้อมูลไประดับหมูบ่้าน สรุปข้อมลูไปยังโรงพัก 
▪ กระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังหน่วยเล็กท่ีสุดในส่วนท่ีทำได้ 
▪ การจัดสภาพแวดล้อมโดยให้โรงพักมีส่วนร่วมกับประชาชน มิใช่มาจากโครงสร้างการบริหารอยา่งเดียว 
▪ การลงพื้นที่พบปะประชาชนของภาครัฐทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
▪ การมีส่วนร่วมเพื่อดูแลความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ชุมชนที่ประสานงานและแก้ไขปญัหาให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนได ้

 
▪ การให้ท้องถิ่นออกกฎหมายได้เอง 
▪ การมีสภาคณะกรรมการด้านความปลอดภัยระดับเมือง/ท้องถิ่นเพื่อกำหนดนโยบายความปลอดภยั 
▪ ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในทุกระดับ ระดับชาติ จังหวัด ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการวางแผน

ป้องกันแก้ไขอาชญากรรม 
▪ การแบ่งโครงสร้างองค์กรตำรวจ 
▪ คณะกรรมการความปลอดภัยระดบัสถานีตำรวจและจังหวัด ร่วมวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในท้องถิ่น 

 

▪ มี Facebook Fan Page สำหรับรายงานของตำรวจ 
▪ การสร้างกลุ่มไลน์ชุมชน 
▪ มี แอปพลิเคชัน หรือระบบออนไลน์ท่ีให้กลุ่มอ่อนไหวหรือกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ แชร์ข้อมลู

หรือเข้าถึงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวก 



  

▪ การติดตาม Trend ด้วย Social Media กลาง 
▪ แอปพลิเคชัน แจ้งจุดเสี่ยง แจ้งเหตุ แจ้งการเข้าออกบ้าน 
▪ การลงพื้นที่สอบถามและตรวจสอบความต้องการปญัหาของคนในชุมชน 
▪ มีการรวม Big Data 

 ▪ โครงการจติอาสาชุมชนและมวลชนสัมพันธ ์
▪ แอปพลิเคชัน สเก็ตภาพผูต้้องสงสยั 
▪ ตำรวจบ้านท่ัวประเทศ 
▪ อาสาสมัคร แม่คา้ ร้านค้าช่วยดูแลพื้นที่ในบริเวณ ช่วยงานตำรวจ 
▪ ตำรวจมหาวิทยาลยั 

 
 

 

  ▪ โครงข่ายสถานตีำรวจแบบใยแมงมุม 
▪ สถานีตำรวจมีความสามารถในการเข้าถึงระบบ CCTV พื้นฐานท่ีใช้ในการอำนวยความยตุิธรรมและระบบ

อื่น ๆ 
▪ ทรัพยากรการจัดการควรจะครบใน Zone 
▪ กระบวนการยตุิธรรมแบบบรูณาการบนสถานตีำรวจ (one stop service) 
▪ เครือข่ายการให้บริการภาครัฐด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (ตำรวจ มหาดไทย ดิจิทลั ศุลกากร เป็น

ต้น) 
▪ สถานีตำรวจในห้าง ใน Community Mall 
▪ 1 สถานีมีทุกอย่าง โครงสร้างสถานีแบบคอนโด มีทุก Facility ในตวั ขยายพื้นที่สำนักงานเพิ่มและมทีี่พัก

อาศัยในตัว 
▪ Police Station Service on Mobile 
▪ ระบบ Ranking สถานีตำรวจ เปิดสาธารณะให้ประชาชนเห็น 
▪ มีระบบจดัการและบรูณาการทุกสายงานที่ทันสมัยสั่งบริหารจราจรปอ้งกันปราบปราม สบืสวน สอบสวน 
▪ มีระบบจดัการบรูณาการทุกสายงาน 
▪ มีการประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ เพื่อดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
▪ สถานีตำรวจในพ้ืนท่ีเมืองท่องเที่ยวควรมีล่ามประจำเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกอบอุ่นใจ และไดร้ับ

ความสะดวก  หากไมม่ีล่ามต้องมี Link  ประสานงานศูนย์กลาง 
▪ มีระบบรับแจ้งออนไลน์ Cyber Police ตอบกระทู้ใน Pantip 
▪ แจ้งความผ่านวิดโีอ 
▪ เป็นสถานีแห่งบริการและความปลอดภัย 
▪ ระบบการแจ้งความโดยไม่ใช้พนักงานสอบสวน 
▪ สถานีตำรวจเคลื่อนที่ ประชาชนไม่ต้องไปสถานี แต่ตำรวจไปหาเอง Full Service 
▪ ประชาชนสามารถแจ้งความได้ทุกท้องที่ รับแจ้งความก่อนแล้ว โอนไป สน. ที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความ

สะดวกให้ประชาชน 
▪ ตำรวจล้ำสมัย สถานตีำรวจล้ำเสมยั 
▪ สถานีตำรวจนวัตกรรม 
▪ พัฒนาให้สถานีมีนิติวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ โดยไม่ต้องส่งไปตรวจส่วนกลาง ซึ่งทำให้เสียงเวลาในการรอผล

พิสูจน ์
▪ การบริหารจัดการงานสถานีอัจฉรยิะทุกสายงาน บรหิาร จราจร ป้องกัน ปราบปราม สอบสวน สืบสวน 

 
▪ ใช้โดรนสำรวจเหตุการณ์ร่วมกับสายตรวจ 
▪ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะกับงาน 
▪ Internet Police Station สถานตีำรวจใน Social Network 



  

▪ มีระบบบริการทางอินเทอรเ์น็ต 
▪ นำ Big Data มาวิเคราะห์จดุเสีย่ง ร่วมกับจุดตรวจ 
▪ ระบบการประเมินผลงานจากการโหวตของประชาชน 
▪ การจัดสายตรวจจากข้อมลูอาชญากรรม Predictive Policing บน Crime Data การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

เช่น ประวัติอาชญากร ได้จาก Smart Phone 
▪ ประชาชนทุกคนมีกล่องดำ (เหมือนกับท่ีใช้ในเครื่องบิน) ท่ีสามารถตดิต่อเพื่อสามารถย้อนดูประวตัิอดตีได้ 
▪ ใช้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมลูเป็นปัจจุบัน 
▪ เจ้าหน้าท่ีตำรวจสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชญากรรมที่วิเคราะห์แล้วพร้อมใช้ได้จากมือถือ การสืบสวนแบบ 

Real Time หลังจากที่มีการแจ้งความพร้อมข้อมูลทีผ่่านการวเิคราะห์เช่น รูปสถานท่ี ประวตัิบุคคล 
▪ มีระบบป้องกันภัยอัจฉริยะเช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่บอกว่าผู้ก่อเหตุคือใคร หนีไปไหน อยู่ท่ีไหน 
▪ ฐานข้อมูลของสถานทีตำรวจที่รวบรวมข้อมูลของทุกฝ่ายที่ตำรวจสามารถเข้าถึงได้จาก Smart Phone 
▪ มีเครื่องบินสายตรวจ CCTV AI ในการทำงานแทนสายตรวจ 
▪ พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือในสถานตีำรวจให้ทันสมัย 

 ▪ แอปพลิเคชัน สำรวจความคิดเห็นประชาชนท่ีขึ้นมาใช้บริการ 
▪ เทคโนโลยีจ่าเฉย ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีทันสมัยในการสืบสวน สอบสอบ ป้องกันและปราบปราม 
▪ ทุกภาคมีส่วนร่วมและช่วยกันอย่างแท้จริง 
▪ หนึ่งตำบลหนึ่งตำรวจ มีระบบตรวจจับหากมผีู้กระทำความผดิเข้ามาในพื้นที่ 
▪ ลดหน้าที่ตำรวจเหลือเพียงการป้องกันปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายเท่านี้พอ 
▪ ลดงานท่ีไมเ่กี่ยวข้องกับหน้าท่ี เลกิโยนภาระให้กับผู้ปฏิบัติ 
▪ มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน เผชิญเหตุต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์และข้อกฎหมายที่เอื้ออำนวยในการปฏิบตัิ

หน้าที ่
▪ ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เช่น การสอบสวน ลดการใช้กระดาษ ใช้การอัดวิดีโอลดขั้นตอนการทำงาน 
▪ มีระบบ ERM ทุกโรงพัก บริหารจดัการแบบ Data Driven 
▪ ตำรวจมคีวามใกล้ชิดประชาชน ควรมีงบเพียงพอ เช่น สวัสดิการใหต้ำรวจช้ันผู้น้อย เพื่อให้ตำรวจทำงาน

ได้เต็มที่ เพราะแตล่ะคดตี้องใช้งบในการสืบสวน ให้ประชาชนไดร้ับความเป็นธรรมอย่างเต็มที ่
▪ พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ความสามารถ 

 
 

 

  

▪ ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องสิทธิเสรภีาพอันเป็นพ้ืนฐานของความเป็นมนษุย์ 
▪ รากฐานของคนเริ่มจากเด็ก สร้างความตระหนักรูต้ั้งแต่เด็ก ความรบัผิดชอบต่อส่วนรวมสังคม ความรู้

พื้นฐานท่ีต้องให้ทุกคนรู้ คือหน้าท่ีพลเมืองและรักษาสิทธ์ิของตน คนไม่ดีทำผิดกฎหมายไมม่ีที่ยืนในสังคม 
▪ ให้มีส่วนร่วมเข้าใจตระหนักข้อกฎหมาย มีช่องทางให้ความรู ้
▪ ขบวนการตาวิเศษ ช่วยกันป้องกันภัย 
▪ ลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน 
▪ สร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม เช่นเกมส์ 
▪ “เรามาเป็นตำรวจกันเถอะ” ใช้เวลา 7 วัน ให้มาเป็นตำรวจ ทำงานตำรวจท่ีไม่อันตราย  
▪ เยาวชนนักสืบ 
▪ ส่งเสริมการนำเสนอคลิปการกระทำท่ีไม่เหมาะสมลง Social  
▪ ทำละครชีวิตตำรวจ ความยากลำบาก เพื่อให้เกิด Empathy จากประชาชนร่วมกัน 
▪ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชญากรรมได้ในพ้ืนท่ีของตน 
▪ ประกวดสารคดีชีวิตตำรวจเพื่อใหป้ระชาชนเข้าใจตำรวจมากข้ึน 
▪ ให้ข้อมูลประชาชนท้ังรูปแบบมจิฉาชีพ อาชญากรรม และการปฏิบัตติัวหรือการขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่

ในเหตุร้าย โดยประชาชนสามารถ Update เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 



  

▪ ประชาชนสามารถแชร์ CCTV กับภาครัฐเมื่อเกิดอาชญากรรม  
 ▪ ทักษะด้านความปลอดภยัให้กับประชาชนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมใหม ่

▪ Upskill Reskill ทีมปลอดภัยชุมชนทุกไตรมาส 
▪ ปฏิวัติการเรียนการสอนสอดแทรก Safe Life ทุกช่วงวัย 
▪ ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เด็ก เยาวชน ชุมชน สร้างสำนึกสาธารณะ 
▪ ปรับหลักสูตรการสอนตั้งแต่เด็กเลก็ ให้รู้จักหน้าท่ี สิ่งท่ีต้องทำ ปลูกฝังความรับผิดชอบมากกว่าเน้น

วิชาการในช่วงวัยเด็ก แนวทางแบบลัทธิบูชิโด 
▪ ต้องสร้างผู้นำชุมชน จัดอบรมให้ประชาชน 
▪ ทำแผนเผชิญเหตุและทดลองในทุกชุมชน 
▪ สร้างทักษะด้านความปลอดภัยใหก้ับประชาชนเพื่อเปลีย่นพฤติกรรมสร้างการรับรู้ 
▪ ฝึกซ้อมทักษะการเผชิญเหตุบ่อยๆ 
▪ อบรมการป้องกันภัยเบื้องต้นให้ประชาชน 
▪ อบรมสืบสวนเบื้องต้นให้ประชาชน 
▪ ปรับหลักสูตรให้วิชา Safety เป็นหลักสตูรพื้นฐานของนักเรียน 
▪ Check List วิธีดูแลตัวเองและครอบครัวมิติความปลอดภัยต่าง ๆ  
▪ ประชาสมัพันธ์ความตระหนักรู้ กฎหมายจราจร อาญา 
▪ จัดสภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิต บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
▪ ปรับวิธีการปลูกฝังเด็ก เยาวชนให้มีจิตสาธารณะ 
▪ บรรจุความรู้เข้าในหลักสตูรระดับมหาวิทยาลยั มีการให้ความรู้เพิม่เติมทางออนไลน ์
▪ ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวพร้อมอุปกรณ์เสรมิ 

 ▪ เทคโนโลยีสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยอัตโนมตัิ 
▪ มีเทคโนโลยสีร้างการรับรู้กับประชาชน 
▪ ระบบการแจ้งเตือนภยั ความเสี่ยงในพื้นที่ล่อแหลม เช่น ซอยเปลี่ยว 
▪ ระบบการแจ้งเตือนผา่น แอปพลิเคชัน Line 
▪ ระบบการตรวจจับทุกที่เกี่ยวกับอาชญากรรมผ่าน Computer Command Control 
▪ สร้างแพตฟอรม์อันเดียวท่ีเป็นมาตรฐานในการแจ้งเหตุต่าง ๆ  
▪ สร้างโลกเสมือนจริงให้ประชาชนทดลองใช้ 
▪ มีระบบการให้คะแนนความประพฤติ ประมวลโดย AI  
▪ ระบบตดิแต้มจราจรเช่ือมโยงกับสวัสดิการต่างๆ หากแตม้หมดก็ไปลดสวัสดิการ 
▪ เทคโนโลยีแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเร่งเด่วน (ใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอรเ์น็ต)  
▪ การออกกฎหมายควบคุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การห้ามสร้างตึกสูงในเมือง การห้ามสร้างรถไฟฟ้า การหา้ม

ใช้รถอายุมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การจ ัดก ิจกรรมว ัน Hack Day หร ือการพ ัฒนา
ความคิดให้ตกผลึกอีกครั้ง โดยได้นำไอเดียจากที่ได้
ระดมความคิดเห็นกัน นำมาแลกเปลี่ยนกัน ร่วมโหวต
ไอเดียที่ชอบและน่าสนใจเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป แล้ว
จึงแบ่งกลุ่มกันทำไอเดียการ์ด (Idea Card) โดยไอเดีย
ก า ร ์ ด เ ป ็ น  Template ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ไ อ เ ดี ย 
ประกอบด้วยหัวเรื่องที่ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพัฒนาไอ
เดีย ประกอบด้วย 
▪ Idea Name ชื่อแนวคิด 
▪ What is it? อธิบายแนวความคิดของคุณ 
▪ How does it work? อธิบายวิธีการทำงานของ

แนวคิด 
▪ Beneficiaries แนวคิดนี้สร้างโอกาสคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึนให้กับใคร ใครได้รับประโยชน์บ้าง 
▪ Outcome & Impact แนวคิดนี้เกิดผลลัพธ์และ

ผลกระทบกับใคร อย่างไร 
▪ Sketch Idea วาดไอเดียออกมาเป็นภาพ 
 

 

 
 

 
 

 
โดยได้พัฒนาไอเดียการ์ด (Idea card) ออกมาโดเมนละ 2 แนวคิด รวมได้ 8 แนวคิด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

Big Data for Safe City 

การบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) 
กับการประมวลผล Cloud Computing 

▪ รวบรวมฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น CCTV, IoTs, 
Sensor Detector, Database 

▪ ประมวลผลด้วยการเรียนรู้เครื่องจักร (Machine 
Learning) แบบ Real Time แปลผลข้อมูลเพ่ือ
ใช้งาน 

▪ การป้องกันอาชญากรรม 
▪ การป้องกันการก่อการร้าย 
▪ ความมั่นคงของเมืองและสังคม 
▪ ป้องกันการก่อการร้าย 
▪ เพ่ิมความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

▪ ประชาชน 
▪ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 

 

 
 

Sex Offender Registry (SOR) 

ระบบฐานข้อมูลบุคคลพ้นโทษคดีทางเพศเพื่อการเฝ้า
ระวังอาชญากรรม สร้างความตระหนักรู ้ให้ชุมชน 
รวมถึงการสอบสวน 

▪ ใช้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ 
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สถานีตำรวจ
ท้องที่และชุมชน 

▪ นำเข้าข้อมูลคดีสู่ระบบและประเมินผลด้วย GIS 
และข้อมูลสถิติ 

▪ แสดงผลผ่านเว็บไซด์หรือ แอปพลิเคชัน และมี
การป้องกันข้อมูล 

▪ สร้างความตระหนักให้ผู้นำท้องที่ทราบว่ามีบุคคล
พ้นโทษคดลี่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งมีความเสี่ยง 
เพ่ือให้เฝ้าระวังภัย 

▪ เป็นฐานข้อมูลในการสืบสวนคดี หรือติดตาม
คนร้าย 

 

▪ ประชาชน 
▪ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

หนึ่งตำบล หนึ่งตำรวจ 

คัดสรรเยาวชนที่อยากเป็นตำรวจ โดยวัดความรู้และ
ส่งเสริมให้จบมาเป็นตำรวจรับใช้ชุมชนตนเอง 

▪ ไม่มีใครจะรู้จักชุมชนดีได้เท่ากับคนที่เกิดและโต
ในชุมชน การสร้างและสนับสนุนโครงการ
ลักษณะนี้ จะทำให้ตำรวจมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนจริง และได้รับความไว้วางใจ
เชื่อมั่นจากคนในชุมชน 

▪ ตำรวจมีความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนอย่าง
แท้จริง 

▪ ชุมชนรักและยินดีช่วยเหลือการทำงานของ
ตำรวจ 

▪ เกิดการทำงานปกป้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ทำ
ให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

 

▪ ประชาชนในชุมชนได้รับความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
จากความร่วมมือร่วมใจระหว่างตำรวจและ
ประชาชน 

 

 
 

เติมช่องว่าง สร้างใกล้ชิด 

▪ นำประชาชนมาเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชน 
▪ 1 หมู่บ้าน /1 ชุมชน 

▪ นำประชาชนมาเป็นคณะกรรมการตำรวจอาสา
ชุมชน 

▪ คัดเลือก - นักการเมือง ผู้นำศาสนา NGO/
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และ
ข้าราชการ 

▪ เลือกตั้ง 
▪ นำไปปฏิบัติต่อชุมชน 

▪ ชุมชนมีส่วนร่วม 

▪ ประชาชนทุกคน 
▪ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 
 

 
 
 



  

 

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ 

▪ ประชาชนแจ้งเหตุได้ทุกที่ทุกเวลา 
▪ ตำรวจตรวจสอบข้อมูลได้หลากหลาย 
▪ มีระบบทำนายอาชญากรรม 

▪ ตำรวจสร้าง แอปพลิเคชัน เพ่ือรับแจ้งความจาก
ประชาชน โดยประชาชนเลือกได้ว่าเป็นเหตุด่วน/
เหตุร้าย หรือเหตุอ่ืน ๆ ได้ 

▪ เมื่อตำรวจได้รับการแจ้งเหตุสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครฐั เอกชน และสื่อสังคมออนไลน์ 

▪ มีระบบวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าจะเป็นใน
การก่อเหตุของบุคคลที่มีเหตุเกิดข้ึนแล้ว และ
สามารถทำนายเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ 

▪ ประชาชนสามารถแจ้งความได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

▪ ตำรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง
แม่นยำ 

▪ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้มากขึ้น 
▪ สามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้นได้ 

▪ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

▪ เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ 
▪ พัฒนาบุคลากรตำรวจ 

 
 
 
 
 
 

 

 

การประชาสัมพันธ์โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ 

▪ การพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้รับใช้บริการ
ประชาชน  

▪ การบริการบนสถานีตำรวจและการบริการด้าน
อ่ืน ๆ ในสายงานการปฏิบัติหน้าที่ 

▪ กำหนดนโยบายการทำงานเพ่ือพัฒนางาน
ให้บริการประชาชน  

▪ เจ้าหน้าทีต่ำรวจพร้อมให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สถานีตำรวจให้มีความพร้อมด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามเบื้องต้นให้กับ
ประชาชนได ้ลดคลายความวิตกกังวลและ
แนะนำตรงจุดที่ประชาชนต้องการ  

▪ นำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์มาช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ำรวจให้มีความทันสมัย 
และประชาชนประทับในในบริการ 

▪ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และช่วยให้มีการประสาน
ความร่วมมือในงานทุกด้านของตำรวจ 

▪ ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ได้รับ
ความพึงพอใจและประทับใจ  

▪ พัฒนาบุคลากรให้มคีวามทันสมัยต่อเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่องและให้
ทันต่อความต้องการของประชาชน 

▪ ประชาชนได้รับบริการตามความต้องการ ลด
ความกังวลในการสื่อสารกับตำรวจ ทำให้การ
พูดคุยหรือทำความเข้าใจตามความต้องการได้
รวดเร็วและไม่เกิดความล่าช้าในการบริการ  

▪ เจ้าหน้าทีต่ำรวจมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ใช้
ในการสื่อสารและตอบข้อซักถามของประชาชน 



  

 

 

 
 

ปรับหลักสูตรการเรียนรู้วัยเด็ก 

หลักสูตรการเรียนการสอนของเด็ก มักจะเน้นไปทาง
วิชาการ ไม่สัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็ก ควรเน้นให้
เด็กเล็กเรียนรู้การเล่น การเข้าสังคม รู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบง่าย ๆ ส่วนตัว มีน้ำใจกับผู้อื่น คิดถึงผู้อ่ืน 
และมีภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายแรง
ต่าง ๆ เช่น Active Shooter แผ่นดินไหว เป็นต้น 

เด็กสามารถเรียนรู้เร็วและเข้าใจเรื่องง่าย ๆ ได้ดี จะถูก
ฝังอยู่ในความเข้าใจพื้นฐานและสามัญสำนึก แต่ด้วย
ประเทศก้าวสู ่การแข่งขันสูง จึงเน้นการเรียนรู้ด ้าน
วิชาการให้เด็กโดยเพิกเฉยการเรียนรู ้ด้านจริยธรรม 
สามัญสำนึกที่ดี จนกระทั่งปัจจุบันครอบครัวและรัฐ
เข้าถึงตัวตนของเด็กยากขึ้น ด้วยการสั่งและคาดหวังแต่
ไม่เคยลงมือปฏิบัติด้วยการสอนจริง ๆ 

▪ ค่านิยมด้านการรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
▪ รู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด 
▪ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
▪ สำเร็จโทษตนเองด้วยการรับผิดชอบเป็นรูปธรรม 

เช่น การลาออกจากตำแหน่ง การปฏิเสธ
ตำแหน่งในอนาคต (วิถีบูชิโด) 

▪ ทุกคนในประเทศ 
▪ วัยเด็กยุคใหม่และวัยรุ่นยุคปัจจุบัน (ระยะ 5-10 

ปี) 
▪ วัยกลางคนและวัยทำงาน (ระยะ 10-20 ปี) 
▪ หากทำต่อเนื่องระดับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นไป

จะกลายเป็นค่านิยมที่ดี 

 

 
 

ระบบแจ้งเตือนภัย 

มีการสร้างระบบ แอปพลิเคชัน, Website และ
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้เพ่ือแจ้งภัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
คนหมู่มาก 

▪ มีผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยต่าง ๆ เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ และแจ้งเหตุ
ไปยังประชาชน 

▪ มีการแยกกลุ่มในข้อมูลแต่ละประเภท เช่น มีเหตุ
กราดยิง แจ้งในพ้ืนที่หนึ่งกลุ่ม แจ้งบุคคลทั่วไป
อีกหนึ่งกลุ่ม แจ้งพ้ืนที่ใกล้เคียง 

▪ มีระบบหลายภาษาในการแจ้งเตือน 
 

▪ ป้องกันประชาชนจากเหตุต่าง ๆ ให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด เสียหายน้อยที่สุด 

▪ ประชาชน ทั้งไทยและต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 

 



  

จัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย โดยการเปลี่ยน 
 และ  เป็น Prototype ที่จับต้อง

ได้มากขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว รวมถึง
ตัวต่อเลโก้ ซึ่งเป็นเทคนิคการคิดด้วยสมองและคิดด้วย
มือไปพร้อมกัน อีกทั้งช่วยให้เปลี่ยนความคิดที ่เป็น
นามธรรมสู่โลกที่เป็นจริงและทำลายกำแพงภาษาที่
อาจเข้าใจไม่ตรงกันให้สรุปกันได้บนชิ ้นงานที ่เป็น
รูปธรรม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
จากกิจกรรมดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้
ร่วมกันออกแบบ Prototype 4 ต้นแบบ ได้แก่ 
 



  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
จากต้นแบบ (Prototype) ทั ้ง 4 โดเมน ได ้นำไป
นำเสนอก ับภาคประชาชน โดยม ีต ั วแทนภาค
ประชาชนจาก เข ้าร ่วม
กิจกรรมนี้ ได้ชื่นชมแนวคิดและไอเดียการทำต้นแบบ
นโยบายทั้ง 4 โดเมน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอข้อคิดเห็น
ถึงโมเดลการทำงานในแต่ละโดเมนเพ่ือให้ขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สุดท้าย ตัวแทนประชาชน
ช่วยแชร์ความรู้สึกที่มาร่วมงาน ผู้นำชุมชนย่านคลอง
สามวาบอกว่า 

 เมื่อปรับปรุงต้นแบบ
แล้ว จะออกแบบนโยบายและกลไกการขับเคลื ่อน 
ทดลองใน Sandbox พื ้นที ่จริง ปรับปรุงให้เข้ากับ
บริบทพื้นที่ แล้วจึงขยายผลในวงกว้างเพื่อสร้างเมือง
ปลอดภัยแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทยต่อไป 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

 

โดเมนเรื ่องเมืองปลอดภัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ทางผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้ระดมแนวคิด
ประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเรื ่อง Big 
Data for Safe City ที ่ใช ้การบูรณาการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) โดยใช้เทคโนโลยี Machine 
Learning และ Cloud Computing โดยการรวบรวม
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  เช่น CCTV, IoTs, Sensor Detector, 
Database  และ 2) แนวค ิดเร ื ่อง  Sex Offender 
Registry (SOR) ที่เป็นระบบฐานข้อมูลบุคคลพ้นโทษ
คดีทางเพศ เพื่อการเฝ้าระวังอาชญากรรม สร้างความ
ตระหนักรู้ให้ชุมชน รวมถึงการสอบสวน โดยใช้การบูร
ณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ 
กรมคุมประพฤติ สถานีตำรวจท้องที ่ และชุมชน  
วิธีการคือการนำเข้าข้อมูลคดีสู่ระบบและประเมินผล
ด้วย GIS และข้อมูลสถิติและแสดงผลผ่านเว็บไซด์หรือ 
แอปพลิเคชัน และมีการป้องกันข้อมูล 
 
สำหร ับแนวค ิดท ี ่ ได ้ม ีการขยายผลและจ ัดทำ
รายละเอียดต้นแบบเพิ่มเติม ได้แก่ แนวคิดของเมือง
ปลอดภัยที ่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการให้มี
ความปลอดภัยมากขึ้น โดยนำ AI ข้ามาช่วยตรวจจับ
ใบหน้าผู้ต้องหาที่เข้ามาในพื้นที่ การตรวจจับทะเบยีน
รถผู้ต้องสงสัย รวมถึงการตรวจความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
ที่เป็นเหตุร้าย ว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงใน
การก่อเหตุร ้าย ระบบวงจรปิด CCTV ตรวจสอบ
ติดตามคนร้าย สืบสวนจับกุมคนร้ายมาดำเนินการ 
 
สำหรับระบบ AI จะทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ขึ ้นอยู่กับฐานข้อมูลหรือฺ Big Data อาทิ ฐานข้อมูล
บุคคลจากกรมการปกครอง ข้อมูลทะเบียนรถจาก
กรมการขนส ่งทางบก ข้อมูลการกระทำผิดจาก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ ่งหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
เชื ่อมโยงข้อมูลกัน การจะได้มาซึ ่งข้อมูลต่าง ๆ มี
อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล เช่น ชุดเซ็นเซอร์ กล้อง

วงจรปิดที่คมชัด สามารถตรวจสอบใบหน้าคนได้ รู้ว่า
ใครผ่านหน้ากล้อง ระบุได้ว่าเป็นรถ วัตถุที่ผ่านหน้า
กล้อง  และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลได้ 
ถ้าในชุมชนมีฐานข้อมูลใบหน้าทุกคนในชุมชน หากมี
บุคคลภายนอกหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาในชุมชนก็
จะสามารถตรวจสอบได้ ถ้าเปรียบเทียบกับระบบ
ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมก็จะมีการแจ้งเตือนได้ 
หรือกรณีมีรถต้องสงสัย รถขับความเร็วเกินกฎหมาย
จะสามารถแจ้งเตือนได้ กล้องที ่ตรวจจับใบหน้าก็
สามารถตรวจสอบ นับจำนวนคนในชุมชนได้ AI จะ
ช่วยประมวลผลลักษณะที่เสี่ยงจะเกิดอาชญากรรมได้
เช่นกัน 
 

 

▪ การออกแบบระบบเมืองอัจฉริยะ ทดลองนำร่องใน
พ้ืนที่  

▪ ประมวลผลของการดำเนินงานเปรียบเทียบกัน
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้เทคโนโลยี
อัจฉริยะ 

▪ ทดลองนำร ่องในพื ้นท ี ่  โดยออกแบบการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยให้การทำงานด้าน
ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ เช่น 
ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยจากทางถนน 
คว าม ไม ่ ป ลอดภ ั ย จ าก อ าชญา กร ร ม แ ล ะ
อาชญากรรมไซเบอร ์ ความปลอดภ ัยในช ีวิต
ทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาด้าน
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น   

▪ จัดประชุมเพื่อหารือและขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

▪ แพลตฟอร ์ มที่ ป ระชาชนสามารถแจ ้ ง เหตุ  
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ รวมถึงหากมีกิจกรรมใดที่



  

เกี่ยวข้องกับประชาชนก็จะสามารถใช้สิทธิในการ
โหวตได้ 

▪ ลดอุบัติเหตุ ลดการกระทำความผิด  
▪ ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติการด้วยเจ้าหน้าที่  
▪ เกิดความเชื่อม่ันและมั่นใจในความปลอดภัย 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



  

 

โดเมนเรื่องเมืองปลอดภัยโดยใช ้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน ทางผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดม
แนวคิดประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่  

 ที่ผ่านมาตำรวจเป็นผู้นำใน
การดูแลแก้ปัญหา แต่แนวคิดนี้จะเน้นให้ชุมชนมีส่วน
ร ่วมและเป็นผ ู ้นำ โดยแนวทางการดำเน ินการมี
ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
 

 
 
เดิมทีจะมีอาสาตำรวจชุมชนอยู่แล้ว แต่โมเดลนี้จะมี
กระบวนการลักษณะที่ต่างกัน คือจะมีคณะกรรมการ
จากช ุ มชนหร ื อ  BIG6+1 ซ ึ ่ ง ป ระกอบด ้ ว ย  1 ) 
นักการเมืองท้องถิ่น 2) ผู้นำศาสนา 3) ฝ่ายการศึกษา 
ครูอาจารย์ 4) สื่อสารมวลชน  5) NGOs 6) ข้าราชการ 
และ 7) เยาวชน 
 
ในปัจจุบันยังมีช่องว่างระหว่างผู้นำและคนรุ่นใหม่ 
ดังนั้นการดึงเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจะ
ทำให้สามารถดึงพลังคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมได้ 
เม ื ่ อมี คณะกรรมการแล ้ ว  จะม ี การค ั ด เล ื อก 

เข้ามาทำงานมารับใช้ชุมชน โดยใน
ปัจจุบันตำรวจอาสาสมัครชุมชนจะเหมือนเป็นลูกน้อง
ตำรวจ แต่แนวคิดนี้จะปรับค่านิยมใหม่ ให้อาสาสมัคร

เป็นตัวชูโรง เหมือนพระเอกคอยแก้ปัญหา ดูแลชุมชน 
ในขณะที่ตำรวจเป็นผู้สนับสนุน 
 
เมื ่อมีผู ้มาสมัคร คณะกรรมการจะเป็นผู ้พิจารณา 
ความเหมาะสมรวมถ ึงพ ิจารณาค่าตอบแทนให้  
เนื่องจากอาสาสมัครเหล่านี้เสียสละอาสามาทำงาน 
โดยงบประมาณจะมาจากท้องถิ่น 
 
ปกติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชน ชาวบ้านคนในชุมชน
จะสื่อสารกันเองเป็นส่วนมาก การมีตำรวจอาสาชุมชน
จะมีข้อดีคือ มีคนกลางระหว่างตำรวจและชุมชน ทำ
ให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น เมื่อเกิดเหตุอาสามสมัครเหล่านี้
จะเข้าไปแก้ปัญหาก่อน 
 

 แนวคิดนี้ริเริ ่มขึ้นมาภายใต้
แนวคิดที่ว่า ไม่มีใครรู้จักชุมชนดีเท่ากับคนในชุมชน
เอง ดังนั ้นจะคัดเลือกเยาวชนในชุมชนที่อยากเป็น
ตำรวจขึ้นมาเป็นตำรวจ ด้วยการสอบสนามเล็ก โดยมี
เงื่อนไขเมื่อเรียนจบตำรวจแล้วต้องมาทำงานในชุมชน
อย่างน้อย 10 หรือ 15 ปี ดังนั้นคนในชุมชนจะไว้เนื้อ
เชื่อใจและตำรวจนี้จะรู้จักชุมชนดีมากกว่าตำรวจที่มา
จากท้องทีอ่ื่น
 
สำหรับการสอบสนามเล็ก จะทำให้มีโอกาสได้เป็น
ตำรวจมากขึ้น และเมื่อสอบคัดเลือกได้จะได้รับทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ก่อนที่จะมาทำงาน
ให้กับชุมชน 
 
ทั้งสองแนวคิดจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เพราะเมื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง ปัญหาอาชญากรรมจะลดลง ไม่มีใคร
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้ดีเท่ากับชุมชนเอง ฉะนั้น
ตำรวจจะเป็นเพียงผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุนเท่านั้น 
นั่นจะทำให้มีการเปลี่ยนบทบาทใหม่  มีการกระจาย
อำนาจ โดยอาจมาในรูปแบบของสายตรวจชุมชน 
เพื่อนบ้านเตือนภัย และสิ่งที่สำคัญของ 2 แนวคิด คือ 
คณะกรรมการที่มาจาก 6 ภาคส่วนบวกกับเยาวชน ซึ่ง
เป็นตัวแทนที่ชุมชนยอมรับ มติที่มาจากคณะกรรมการ 
จะเป็นเหมือนมติจากคนส่วนใหญ่  



  

 

▪ การทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับชุมชน แสดงถึง
ประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ 

▪ การกำหนดมาตรฐานในการคัดเลือก Big 6 + 1 
และมาตรฐานในการคัดเลือกผู ้ทำหน้าที ่ตำรวจ
อาสา 

▪ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหา 
การจัดลำดับความเร่งด่วนและ “การจัดประชุม
อัศวินโต๊ะกลม” ที่ให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายนำเสนอ
แนวทางแก้ไข และรายงานความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

▪ ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Officer) ที่ฝัง
ตัวอยู่ในชุมชนจะเป็นผู้ไปประสาน Big 6 + 1 เพ่ือ
เป็นคณะกรรมการสำหรับขับเคลื่อนชุมชน รวมถึง
ดึงประชาชนให้มีส่วนร่วม รับสมัครสมาชิกใน
ชุมชนเป็นตำรวจอาสา โดยมีคณะกรรมการของ
ชุมชนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

▪ พัฒนาแพลตฟอร์มขึ ้นมาร่วมกับการเชื ่อมโยง
ข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
โดยประชาชนจะสามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวใน
การแจ้งปัญหา ร้องเรียน รวมถึงใช้สิทธิในการ
โหวตนโยบายต่าง ๆ 

▪ เบื้องต้นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนจะเป็นผู้ขับเคลื ่อน
ร่วมกับทุกภาคส่วนและประชาชน จัดให้มีการ
ประชุมนำเสนอเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่กำลังพัฒนา 
ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ รวมทั้งรับฟังปัญหา

ของประชาชน นำมาจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับ
ความสำคัญของปัญหา (ตามความเร่งด่วนที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข) 

▪ จัดประชุมย่อย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ตำรวจ, Big 6 + 1 และประชาชนที่สนใจ นำปัญหา
ที่จัดลำดับความเร่งด่วนไว้เสนอต่อที่ประชุมและให้ 
“ทุกฝ่าย” เสนอแนวทางแก้ไข ก่อนตกลงกันเป็น
ข้อสรุปชี ้แจงให้ชุมชนได้ทราบ เมื ่อประชุมครั้ง
ต่อไปก็ให้ “ทุกฝ่าย” นำเสนอถึงความคืบหน้าใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชน อุปสรรค ข้อขัดข้อง 
รวมถึงข้อเสนอแนะ 

▪ เมือ่แพลตฟอร์มเสร็จปัญหาทุกอย่างจะถูกนำขึ้นไป
บนแพลตฟอร์มและประชาชนสามารถแจ้งเหตุ 
เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ รวมถึงหากมีกิจกรรมใดที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนก็จะสามารถใช้สิทธิในการ
โหวตได้ 

▪ ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดและ
รวดเร ็ ว  ประชาชนม ีส ่ วนร ่วมและสาม ารถ
ตรวจสอบความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนแบบ Real 
Time 

▪ คุณภาพช ีว ิตของคนในช ุมชนด ีข ึ ้น ลดความ
หวาดระแวง เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่าง
ประชาชนต่อตำรวจ รวมถึงระหว่างประชาชน
ด้วยกัน 

▪ ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและร่วมใช้สิทธิ์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินชีวิตของพวกเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 

โ ด เมนน ี ้ ป ร ะกอบด ้ ว ยแนวค ิ ดก ารปร ั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ เพ่ือให้ประชาชนแจ้งเหตุได้
ทุกที่ทุกเวลา ตำรวจตรวจสอบข้อมูลได้หลากหลาย มี
ระบบทำนายอาชญากรรม เมื่อตำรวจได้รับการแจ้ง
เหตุสามารถเชื ่อมโยงข้อมูลเพื ่อการตรวจสอบจาก
หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อสังคม
ออนไลน์ มีระบบวิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าจะเป็น
ในการก่อเหตุของบุคคลที่มีสาเหตุเกิดขึ้นแล้ว และ
สามารถทำนายเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และแนวคิดพัฒนา
เรื่องการประชาสัมพันธ์โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ผ่านการกำหนดนโยบาย
การทำงานเพื่อพัฒนางานให้บริการประชาชนเริ่มจาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสบน
สถานีตำรวจ มีความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ 
สถานีตำรวจตอบข้อซักถามเบื้องต้นให้กับประชาชน
ได้ลดคลายความว ิตกกังวลและแนะนำตรงจุดที่
ประชาชนต้องการ อีกทั ้งการนำเทคโนโลยีหรือ
อุปกรณ์มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจให้มีความทันสมัย และประชาชนประทับในใน
บริการ 
 

การตั้งจุดตรวจเป็นจุดหลักในการป้องกันปราบปราม 
โดยมีแนวคิดหลักคือ ใช้ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามวิชาชีพของตำรวจ และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยประชาชนจะได้เข้ามาใช้บริการในจุด
ตรวจนี้ ซึ่งได้คิดถึงความรู้สึกของประชาชน จัดให้มี
การตรวจสอบย้อนกลับ โดยประชาชนสามารถ Scan 
QR Code ตรวจสอบผ่าน RFID ในแผ่นป้าย  

  - ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ ตรวจสอบผู้
ครอบครอง  

 - ใช้ทักษะของตำรวจในการคัดกรอง บุคลิก 
ลักษณะ พฤติกรรมบุคคล ถ้ามีลักษณะที่ต้องบังคับใช้
กฎหมาย จะนำไปสู ่จ ุดตัดสินใจของหัวหน้าหรือผู้
ควบคุม โดยมีอุปกรณ์มาตรฐานเช่น วัดแอลกอฮอล์ 
อุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติด การวัดความดังของ
เคร ื ่องยนต ์รถ และม ีอ ุปกรณ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ที่
ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลได ้

 – การสอบทาน จะให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ที่
สถานีสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ผ่านระบบกล้อง 
CCTV และสามารถสื่อสารกับประชาชน ทำให้มีการ
ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที ่ตำรวจ ถ้ามีการใช้
กระบวนการกฎหมายก็ดำเนินการตามขั้นตอน หาก



  

ผ่านการตรวจสอบประชาชนก็สามารถกลับไปใช้รถใช้
ถนนตามปกติ 

 - มีป้ายกล่าวคำขอบคุณ  ประชาชนสะท้อน
กลับ สามารถติดตามและประเมินผลได ้

 

▪ วิเคราะห์ทรัพยากรที ่ม ี กำหนดบริบทในการ
ปรับปรุง 

▪ พัฒนางานสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับประชาขน 
▪ พัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์ประเมินความเสี ่ยง  

พัฒนาพื้นที่คัดกรอง ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์/
เชื่อมโยงฐานข้อมูลมาใช้ในการคัดกรองบุคคลผู้
ต้องสงสัย ดำเนินการป้องกันปราบปรามเชิงรุก 
(จุดตรวจ) บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 

▪ พัฒนาสถาน ีตำรวจโดยใช ้การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

▪ บูรณาการศูนย์ข้อมูลของสถานีตำรวจ เชื่อมโยงกับ
จ ุ ดค ั ดกรอง  พ ัฒนา ง านด ้ านก ารส ื ่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ 

▪ ยกระดับและเตรียมพร้อมบุคลากร อาทิ หัวหน้า
สถานี เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

▪ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ลดความตึงเครียด
และจุดปะทะระหว่างตำรวจกับประชาชน เกิด
ความเชื ่อมั ่นและไว้วางใจระหว่างประชาชนต่อ
ตำรวจ 

▪ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร ควบคุมสั่งการ 
ตรวจสอบข้อมูลอาชญากรรม การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น มีจำนวนการปะทะ
ระหว่างผู ้ปฏิบัติหน้าที ่กับผู ้ใช้รถลดลง มีความ
รวดเร็วในการจับกุม มีอัตราการผ่านด่านตำรวจ
เร็วขึน้ 

▪ ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนะข้อคิดเห็น
เพื ่อการปรับปรุงบริการ และประชาชนที่มาใช้
บริการสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

นโยบายการปลูกฝังทักษะด้านความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน (Safety Literacy) ประกอบด้วยแนวคิด
ปรับหลักสูตรการเรียนรู้วัยเด็กเน้นให้เด็กเล็กเล่นเข้า
ส ังคมให้เป็น ร ู ้จ ักหน้าที ่ ความรับผิดชอบง่าย  ๆ 
ส่วนตัว มีน้ำใจกับผู้อื่น ทำอะไรให้คิดถึงคนอื่น และมี
ภูมิคุ้มกันในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ 
เช่น Active Shooter แผ่นดินไหว และแนวคิดระบบ
แจ้งเตือนภัย เสนอให้มีการสร้างระบบ แอปพลิเคชัน, 
Website และช่องทางส ื ่อสารออนไลน์ต ่าง ๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือแจ้งภัยหรือเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มาก โดยมีผู้รับผิดชอบหลักใน
การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อรวบรวม 
วิเคราะห์และแจ้งเหตุไปยังประชาชน มีการแยกกลุ่ม
ข้อมูลแต่ละประเภท เช่น มีเหตุกราดยิง แจ้งในพื้นที่
หนึ ่งกลุ ่ม แจ้งบุคคลทั ่วไปอีกหนึ ่งกลุ ่ม แจ้งพื ้นที่
ใกล้เคียง มีระบบหลายภาษาในการแจ้งเตือน 
 
การสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของคน
ชุมชน โดยมีการมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การพัฒนาคน การจัด
กระบวนคิดของคน การตระหนักรู้ของตนเองถึงหน้าที่
หรือบทบาทในเมืองหรือชุมชน เพื่อเป็นการป้องกัน
ตนเอง 
 
ระบบเมืองปลอดภัยจะมีการต่อยอดจากระบบของ
กลุ่มอื่น ๆ ในทางถนน ทางอากาศ ทางน้ำ ระบบการ
ป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น การดับเพลิง ใช้ระบบแจ้งเตือน
ไปยังพื้นที่ถึงเหตุด่วนเหตุร้ายภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น 
เพื ่อปฏิบัติตัวตามการซักซ้อมที ่เตรียมมา ทั ้งนี ้จะ
มุ่งเน้นที่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่นได้ เรียนรู้ผ่านการเล่น การใช้ชีวิต
ในส ังคม ปล ูกฝ ังการปฏ ิบ ัต ิต ัวให ้เด ็กกรณีเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้ เหตุการณ์
กราดยิง สอน SOP ให้เด็กรับรู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยิน
เสียงสัญญาณเพลิงไหม้ ไม่ควรตื ่นตระหนกและวิ่ง
ออกไปทางเดียวกัน ควรมีลำดับการขนย้าย ช่วยเหลือ
ใครก่อน รวมถึงกรณีการกราดยิงนั ้น เด็กเล็ก ครู
อาจารย์จะต้องทำอะไร การรับรู้ข้อมูลผ่านระบบการ
แจ้งเตือนต่าง ๆ ทราบขั้นตอนว่าอยู่ขั้นตอนไหน และ
ต้องปฏิบัติแต่ละขั ้นตอนอย่างไร  ถ้ามีการปลูกฝัง

ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี จะทำให้เด็กมีการเรียนรู้แบบ
ปลูกฝัง สามารถป้องกันตนเองและนำไปสอนผู้อ่ืนที่ไม่
รู ้ได้ เมื ่อเด็กโตขึ ้นเป็นวัยทำงานก็จะสามารถสอน
ลูกหลานได้  
 
โดยภาพรวมแล้ว จะเห็นว่าถ้าประชาชนรู ้บทบาท
หน้าที่และการปฏิบัติตนในเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุ
ที ่เสี ่ยงจะไม่ปลอดภัย จะทำให้ประชาชนสามารถ
จัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ลดความสูญเสียต่อบุคคล 
ในสังคมลงได้  
 
สำหรับในเชิงนโยบายการศึกษา ต้องปรับหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถนำ
ภูมิคุ ้มกันนี ้ป้องกันตนเองได้ ถ่ายทอดให้ผู ้อื ่นและ
ชุมชนได้ 

 

▪ ทำงานลักษณะเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
สร้างการตระหนักรู ้ด ้านความปลอดภัยของคน
ชุมชน จัดกระบวนคิดของคน สร้างการตระหนักรู้
ของตนเอง ฝึกทักษะ เพ่ือให้ป้องกันตนเอง 

▪ บูรณาการข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ เพื ่อรวบรวม 
วิเคราะห์ และแจ้งเหตุไปยังประชาชน มีการแยก
กลุ่มในข้อมูลแต่ละประเภท แจ้งบุคคล แจ้งพื้นที่
ใกล้เคียง มีระบบหลายภาษาในการแจ้งเตือน 

▪ พัฒนาสื ่อการถ่ายทอดความรู ้และทักษะความ
ปลอดภัย 

▪ ปร ับหล ักส ูตรกระบวนการเร ียนร ู ้  ให ้ เด ็กมี
ภูมิคุ้มกันที่จะสามารถนำภูมิคุ้มกันนี้ป้องกันตนเอง
ได้ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นและชุมชนได้ 

▪ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน ภัยพิบัต ิ เหตุด ่วน
เหตุร้าย 

▪ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  
▪ ประชาชนม ีภ ูม ิค ุ ้ มก ันในการตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ  
 



  

 

 
  



  

  



  

 

 

การวิเคราะห์ภาพอนาคต 
(Strategic Foresight) 

▪ ทำให้วิเคราะหภ์าพอนาคต ในรูปแบบ
สถานการณ์หรือ Scenario ช่วยทำให้
คิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมรับกบัทุก
สถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน 

▪ ทำให้ดึงประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดมความ
คิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

▪ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้วสิัยทัศน์ ทศิทาง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ควรจะไป แต่
โดยเครื่องมือไมส่ามารถนำไปสู่การ
ออกแบบกลไกการแก้ปญัหา ดังนัน้จึง
จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออ่ืน เช่น 
Design Thinking มาช่วยเติมเต็มใน
ส่วนน้ี 

การค้นหาและวินิจฉัยโจทย์เชิง
นโยบาย (Discover) และการ
สร้างแผนทีร่ะบบเมือง
ปลอดภัย (System Map) 

▪ ทำให้เข้าใจปัญหาและภาพรวมเชิง
ระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาเชิงนโยบาย เพราะจะ
ช่วยหาจุดคานงัด แก้ปัญหาที่เป็นราก
ของปัญหาและแก้ปญัหาที่มผีลกระทบ
สูงได ้

▪ การวิเคราะห์และสร้างแผนที่เชิงระบบ
ต้องอาศัยบุคลากรผู้ที่มีทักษะการคิด
เชิงระบบได้ ซึ่งหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
เข้าใจก็จะทำให้การวิเคราะห์ไม่
ครบถ้วน 

การเข้าใจประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (Discovery) 
และการสรา้ง Persona 
ประชาชน 

▪ ทำให้เข้าใจประชาชน ปัญหาความทุกข์ 
และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จรงิ 
เป็นจุดเริ่มต้นทีด่ีในการออกแบบ
นโยบายแบบที่ตอบโจทย์ประชาชน 

▪ ใช้เวลาในการทำความเข้าใจ 
▪ ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
▪ การใช้เครื่องมือนี้ทำให้มองแบบลกึซึ้ง

หรือ Micro ทำให้อาจหลงลืมประเด็น
ในเชิงภาพรวมของระบบ ซึ่งมีผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีจำนวนมากได้ ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องคิดเชิงระบบควบคูไ่ปดว้ย 

การลงพื้นที่และการสมัภาษณ์ 
เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 

▪ ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในมิติตา่ง ๆ 
▪ ทำให้เห็นภาพปัญหาที่ชัดเจน สภาพ

การใช้บริการจริงของประชาชน 

▪ ใช้เวลาในการดำเนินการมาก 

การสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ 
(Development) กิจกรรมวัน
แฮกไอเดีย (Hack Day) 

▪ เป็นการดำเนินการออกแบบนโยบาย
แบบมีส่วนร่วมทำให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง Buy in และอยากขับเคลื่อน
ให้ประสบความสำเรจ็ 

▪ ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ในกระบวนการ
ต่าง ๆ ทำให้การออกแบบมี
ประสิทธิภาพด้วยเวลาที่ไม่มากนัก 

▪ การออกแบบกิจกรรม การกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ผลการ
ระดมไอเดียยังข้ึนกับทักษะความคิด
สร้างสรรคส์่วนบุคคล บรรยากาศ
สถานท่ี อุปกรณ์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
ความระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นอาจไมไ่ด้ผล
ตามที่คาดหวังได ้

 
 
 
 
 



  

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ประเด็นวาระ
เร ื ่อง  หร ือ สำหรับ
ประชาชนจึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญในอันดับต้น ๆ 
ในวาระเชิงนโยบาย 
 
ประเด ็นเช ิงย ุทธศาสตร ์การจ ัดทำต้นแบบเม ือง
ปลอดภัย ประกอบไปด้วย 

 

 ๆ เช่น 
- ความปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security) เช่น 

ความเป็นส่วนตัวในการใช้อินเทอร์เน็ต ความถี่ของ
การโจรกรรมข้อมูล 

- ความปลอดภัยด้านสุขภาพ (Health Security) 
เช่น นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม 
คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ อายุขัยเฉลี่ย 
อัตราการตายของทารกแรกเกิด  

- ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ด ้ า น โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น 
(Infrastructure Safety) เช ่น อาคาร ท้องถนน 
รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 

- ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) เช่น 
อาชญากรรม โจรกรรม ความรุนแรงต่าง ๆ ความมี
เสถียรภาพทางการเมือง 

 
ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การบูรณาการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) โดยใช้เทคโนโลยี Machine 
Learning และ Cloud Computing การรวบรวม
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  เช่น CCTV, IoTs, Sensor Detector, 
Database การประมวลผลด้วย Machine Learning 
แบบ Real Time และแปลผลข้อมูลเพื่อใช้งาน  
 

 

เช่น 
- แก้ไขกฎหมายให้ทันกับยุคสมัย การออกกฎหมาย

ควบคุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การห้ามสร้างตึกสูงใน
เมือง การห้ามสร้างรถไฟฟ้า การห้ามใช้รถอายุมาก  

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างประสิทธิภาพเพื ่อให้
เกิดความปลอดภัย 

- พิจารณาการให้ท้องถิ่นออกกฎหมายได้เอง การมี
สภาหรือคณะกรรมการด้านความปลอดภัยระดับ
เมือง/ท้องถิ่นเพ่ือกำหนดนโยบายความปลอดภัย 

- ตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยในทุกระดับ 
ระดับชาติ จังหวัด ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนป้องกันแก้ไขอาชญากรรม 

- ลดหน้าที่ตำรวจเหลือเพียงการป้องกันปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย 

- ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เผชิญเหตุต่าง ๆ 
รวมถึงอุปกรณ์และข้อกฎหมายที่เอ้ืออำนวยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สร้างความเข้าใจและตระหนักข้อกฎหมายแก่
ประชาชน และมีช่องทางให้ความรู้ 

 
 

ปัจจัยสำเร็จในการดูแลความปลอดภัย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
สามารถดำเนินการได้ผ่านหลายกลไก เช่น ตำรวจบ้าน 
ตำรวจชุมชน อาสาสมัคร และการมีส ่วนร่วมกับ
ประชาชนในเรื่องอ่ืน ๆ รอบตัวประชาชน  
 
การเพิ่มการมีส่วนร่วมจะต้องเน้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ เช่น การแจ้งเหตุ 
การป้องกัน การนำชุมชนเข้าถึงประชาชน คอยรับ
เรื่องและสามารถแก้ไขหรือประสานงานได้ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เลือกตั ้งผู ้กำกับ สร้าง
ความรู ้ส ึกในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ 
กระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังหน่วยเล็กที่สุดเท่าที่
จะทำได้ พัฒนาโครงการจิตอาสาชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ พัฒนาแอปพลิเคชันที ่ช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัย เช่น สเก็ตภาพผู้ต้องสงสัย แจ้งเหตุ เพ่ิมแนว
ร่วมการเป็นอาสาสมัคร สร้างการมีส่วนร่วม สร้าง
ความเข้าใจตระหนักข้อกฎหมาย มีช่องทางให้ความรู้ 
เทคโนโลยีสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยอัตโนมัติ 
 
 
 



  

 

การเพ่ิมความรู้ด้านความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยสำคัญ 
ช่วงป้องกันการเกิดเหตุ โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรม
ของประชาชนในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังด้านความ
ปลอดภัย ด ังน ั ้นการมี Safety Literacy ที ่ด ีจ ึงมี
ความสำคัญ เพื ่อนำไปสู ่การปรับพฤติกรรม เช่น 
ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ ้น ประชาชน
หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ 
การถูกล ่อลวง ม ีการรวมกลุ ่มช ่วยเหลือกันของ
ประชาชนและชุมชน และการแชร์ข้อมูลระหว่างกันจะ

ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
ลง ประเด็นสำคัญที่ควรเน้นย้ำ เช่น ปลูกฝังค่านิยมใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพอันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 
สร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่เด็ก ปรับหลักสูตรการสอน 
ปฏิวัติการเรียนการสอนสอดแทรก Safe Life ทุกช่วง
วัย ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่
เด็ก เยาวชน ชุมชน สร้างสำนึกสาธารณะ เพิ่มทักษะ
ด้านความปลอดภัยให ้ก ับประชาชนเพื ่อเปล ี ่ยน
พฤติกรรมใหม ่Upskill Reskill ทีมปลอดภัยชุมชนทุก
ไตรมาส 

 

▪ การค ิดออกแบบ 
 ต้องเป ็นนโยบายที ่จับ

ต้องได้ และปฏิบัติได้จริง จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักมาเข้าร่วมกระบวนการเพื ่อสร้าง
นว ัตกรรมเช ิงนโยบายร ่วมก ัน ตลอดจนนำ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมสร้างไอ
เดีย (Co-Creation) เพื ่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
และเป็นเจ ้าของนโยบายร่วมกัน บ ุคลากรใน
คณะทำงานหล ักของ  Policy Accelerator ใน
อนาคต ควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานนโยบายหลักอ่ืน 
ๆ ของประเทศ เพื ่อร่วมกันขับเคลื ่อนนโยบาย 
วาระการพัฒนาประเทศ ผ่าน แพลตฟอร์มนี้ 

 
▪  คือ การ

กำหนดนโยบายแบบเหมารวม และไม่ได้ออกแบบ
นโยบายให ้ตอบโจทย ์ประชาชนท ี ่ ม ี คว าม
หลากหลาย ทั้งในเชิงกลุ ่มประชาชนและในเชิง
พื้นที่ การออกแบบนโยบายต้องเข้าใจระบบและ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย เพ่ือแปลง
ความเข้าใจเหล่านั้นมาเป็นนโยบายใหม่ ๆ ที่สอด
รับกับโลกอนาคตและตอบโจทย์ประชาชน ดังนั้น
กระบวนการในการทำนโยบายผ ่าน Policy 
Accelerator ในอนาคตจะต้องนำเอาหลักการ

ม น ุ ษ ย ์ เ ป ็ น ศ ู น ย ์ ก ล า ง  ( Human Centric 
Approach) เป็นหัวใจในการออกแบบนโยบาย 
โดยเปิดแพลตฟอร์มให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงภาค
ส ่ วนต ่ า ง  ๆ สามารถ เข ้ า มาม ี ส ่ ว นร ่ ว ม ใน
กระบวนการ เพื ่อนำไปสู ่นโยบายบนฐานความ
เ ข ้ า อ ก เ ข ้ า ใ จ  ( Empathy-based Policies) 
ประชาชน 

 
▪  ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

อย่างข้อมูลภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่จะนำไปสู ่การออกแบบนโยบายที ่มี
ประสิทธิภาพ 

 
▪  เป็น Sandbox 

เพ ื ่ อ ให ้ภาคนโยบายได ้ทดลองใช ้ แ ละเห็ น
ความสำคัญ สร้างแรงสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งในด้าน
งบประมาณและการมีส่วนร่วม 

 
▪ 

 เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์
และร ่วมก ันทำงานให ้ตอบโจทย ์อนาคตของ
ประเทศไทยท่ามกลางโลกที ่เปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

 
 



 


