






ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ในนามของศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย

(อนิทรวเิชยีรฉนัท ๑๑ ประพนัธโดย ดร.อมร วาณชิววิฒัน กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย)














กระบวนการยตุธิรรมเปนคำทีส่ำคญัและมคีวามหมายมาก แตคนสวนใหญยงัมคีวามรสูกึวาเปนเรือ่งทีห่างไกลจากการ
ดำเนนิชวีติตามปกตขิองผคูนโดยทัว่ไป จงึไมใครใหความสำคญัและไมใครใหความสนใจ ทีจ่รงิคำวากระบวนการยตุธิรรม
เปนคำทีม่คีวามหมายลกึซึง้และเกีย่วของกบัชวิีตประจำวนัของคนไทยทกุคน

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยูรวมกันในทุกภาคสวน
ปญหาของสงัคมเกอืบทกุดานมทีีม่าจากปญหาความไมสามารถในการอำนวยความยตุธิรรมใหเกดิขึน้อยางทัว่ถงึและเทา
เทยีมกนั

การแกไขปญหาเหลานี ้จงึเปนภาระของผเูกีย่วของทกุฝาย จะตองรวมกนัแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไขปญหา
อยางรอบดาน และเปนองครวม เพือ่ใหทกุสวนตระหนกัและเขาใจ

ตราบใดทีก่ระบวนการยตุธิรรมไมสามารถดำรงความยตุธิรรมไวได ตราบนัน้ผลกระทบจะยงัเกดิขึน้กบัประชาชน จะไม
มวีนัลดนอยลงได

จงึเหน็ไดวา กระบวนการยตุธิรรมไมใชเรือ่งไกลตวั แตเปนเรือ่งทีท่กุคนพงึทราบ และมคีวามเขาใจวากระบวนการยตุธิรรม
เปนกระบวนการทีจ่ะนำไปสกูารสรางความเปนธรรมในสงัคมไดอยางแทจรงิ

ศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย แมจะเปนองคกรอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้ไดไมนานนกั แตมคีวามมงุมัน่และ
ตัง้ใจจรงิทีจ่ะเขามามสีวนในการเสรมิสรางกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคขูนานไปกบัสงัคม นบัวาเปนจดุรเิริม่
ทีจ่ะเกดิประโยชนอยางยิง่ หากในอนาคตองคกรทีม่ผีทูรงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีไดสมคัรใจรวมกนัดำเนนิงานนี ้กจ็ะ
สามารถพฒันาดานศกัยภาพในการดำเนนิกจิกรรมตางๆ ใหเจรญิกาวหนา และตอบสนองตอการรวมมอืรวมใจ ชวยกนั
แกปญหาความไมเปนธรรมในสงัคมไดอยางเปนรปูธรรม

ทีส่ำคญัมากๆ คอื ศนูยฯ นีจ้ะตองมงุมัน่และแนวแนในวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวอยางมัน่คง เพือ่กอใหเกดิศรทัธา เชือ่ถอื เปน
ทีส่นใจและยอมรบัของคนไทยทัง้มวล

กระบวนการยตุธิรรมมหีลายสวนของรฐัรวมกนัเขาเปนกระบวน แตละสวนตัง้แตตนจนสดุทาย จะตองดำรงความเปน
ธรรมและความยตุธิรรมโดยพรอมเพรยีงกนั ไมเชนนัน้ทัง้กระบวนกจ็ะไมยตุธิรรม

มีนักกฎหมายจำนวนไมนอยพูดวา ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไมสามารถจะดำรงความยุติธรรมไวได เพราะ
กฎหมายไมเปนธรรม ผมจำไดวา ผมเคยไดยนิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไดมพีระราชกระแสรบัสัง่วา กฎหมายบาง
ฉบบัของเราไมเปนธรรม ศนูยฯ นีน้าจะใหความสนใจในเรือ่งนีด้วย

ณ โอกาสนีผ้มใครขออำนวยพรใหผมูสีวนเกีย่วของของศนูยศกึษาฯ ประสบผลสำเรจ็ในดานการจดังานเปดตวัในครัง้นี้
และมคีวามเจรญิกาวหนาในการดำเนนิงานยิง่ๆ ขึน้ไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำกลาวอำนวยพรโดย ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน กรรมการผูอำนวยการศูนยศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย



ฯพณฯ ธานนิทร  กรยัวเิชยีร องคมนตรี
ฯพณฯ พลากร  สวุรรณรฐั องคมนตรี
ทานผหูญงิ บตุร ี วรีะไวทยะ รองราชเลขาธกิาร
ดร. สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา

รศ.ดร.งามพศิ  สตัยสงวน อดตีหวัหนาภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

คณุจรยิา อศัวรกัษ  ผอูำนวยการสำนกัเทคโนโลยแีละขอมลูสารสนเทศ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู
รศ.ดร.นเิทศ ตนิณะกลุ  ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ฯพณฯ ดร. ปยสวสัดิ ์ อมัระนนัทน  รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน
ผศ. ดร.ประพจน อศัววริฬุหการ หวัหนาภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะอกัษรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
คณุประเสรฐิ บญุสมัพนัธ  กรรมการผจูดัการใหญ บรษิทั  ปตท. จำกดั  (มหาชน)
คณุปรชีา วชัราภยั  เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.)
คณุพงศโพยม  วาศภตู ิ  ปลดักระทรวงมหาดไทย และสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
พล.อ.พศิณ ุ อไุรเลศิ  เจากรมเสมยีนตรา กองทพับก
คณุมารสิา รฐัปตย  ผพูพิากษาศาลแพง
คณุรศัม ีวศิทเวทย  เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการคมุครองผบูริโภค (สคบ.)
พล.ต.ท.ดร.วชัรพล  ประสารราชกจิ  ผชูวยผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิและสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
คณุวชัร ีไพศาลเจรญิ  ผเูชีย่วชาญดานเศรษฐศาสตรการเงนิและระบบบญัชี
พล.ต.นายแพทย  สหชาต ิพพิธิกลุ  อดตีผอูำนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
คณุอภเิษก  มณเฑยีรวเิชยีรฉาย  ผเูชีย่วชาญดานประวตัศิาสตรสมยัใหม (Modern History)
Professor Anthony Heath  คณบดคีณะสงัคมวทิยา มหาวทิยาลยัออกซฟอรด
Mr. Kelvin Dempsey  อดตีอาจารยประจำสถาบนัภาษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

* เรยีงรายชือ่ตามลำดบัอกัษรและภาษาไทยองักฤษ โดยผทูรงคณุวฒุจิะมบีทบาทสำคญัในการใหคำปรกึษาแนะนำในเรือ่งทีท่างกรรมการของ ศนูย
ศกึษาฯ เรยีนหารอืเพือ่เปนวทิยาทาน รวมทัง้ใหความชวยเหลอืทางวชิาการในลกัษณะ  Peer Review ชวยประเมนิคณุคาเกีย่วกบับทความ ขอ
เขยีนของ ผใูหความสนใจทีป่ระสงคจะนำขอเขยีนลงตพีมิพในวารสาร  “ยตุธิรรมคขูนาน“  ในกรณทีีข่อเขยีนนัน้ๆ สอดคลองกบัความรคูวาม ชำนาญ
โดยตรงของผทูรงคณุวฒุแิตละทาน หากไมตรงหรอืไมเกีย่วของทางศนูยศกึษาฯ จงึจะตดิตอประสานงานกบัผทูรงคณุวฒุภิายนอกทีเ่กีย่วของเปน
ลำดบัถดัไป



ดร. อมร  วาณชิววิฒัน
ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

ร.บ. (จฬุาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAID Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย ตลุย สทิธสิมวงศ
แพทยศาสตรบัญฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ดร. จริวรรณ เดชานพินธ
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Diplome d Etudes approfondies University

d Aix-Marseille III, France.
Docteur de Troisime Cycle University de

Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

รศ.ดร. ธวชัชยั ตนัฑลุานิ
Ph.D. (Chemistry),

Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),

Chiang Mai University

ดร. ปารณีา ศรวีนชิย (ศภุจรยิาวตัร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)

LL.M. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)

S.J.D. (Wisconsin)

อาจารยนพพล  วทิยวรพงษ
P.P.E. (University of Oxford)

M. Phil. (Economic Development)
University of Bath

Ph.D.candidate in Economic
(University of North Carolina, Chapel Hill)

คณุเขตขณัฑ  ดำรงไทย
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

ดร. พษิณ ุ เสงีย่มพงษ
B.A. (International Studies),

The American University
MPA (Public Policy and Management),

The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and

Administration), Saint Louis University



ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท
ประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ

ไดกรุณาใหเกียรติกลาวอำนวยพรเปดงานและเปนประธานในพิธี

ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท
ประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ดร.อมร วาณชิววิฒัน
กรรมการผอูำนวยการศนูยศกึษาวจิยัฯ มอบของทีร่ะลกึ

แด ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ

กรรมการผูอำนวยการกลาวรายงานประวัติความเปนมา
และวตัถปุระสงคของการจดังาน

คณะทูตานุฑูตตางประเทศไดใหเกียรติรวมงานในครั้งนี้

ตวัอยางผลงานของผสูงเขาประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณของศูนยศึกษาวิจัยฯ

ของชำรวยและของทีร่ะลกึ
สำหรับผูเขารวมงานเปดตัวศูนยศึกษาวิจัยฯ

แขกผูมีเกียรติเขารวมงานภายในหอประชุมจุฬาฯ



ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท
ประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ

มอบรางวัลผูชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ อันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ (ภาพจากซายไปขวา)

ภาพถายผลงานของผูชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3
(ปรากฎดงัภาพ)

บรรยากาศการลงทะเบียนภายนอกหอประชุม จุฬาฯ ภาพของผเูขารวมงานเปดตวัอยางคบัคัง่
(ในภาพเปนการเขาแถวเพือ่รบัวารสารและของทีร่ะลกึภายในงาน

ตวัอยางตราสญัลกัษณอกีสวนหนึง่ทีส่งเขาประกวด
เปนจำนวนมากเกือบ 100 ภาพ

ปายผาเชิญชวนเขารวมงาน ผูใหการสนับสนุนการจัดงานอยางเปนทางการ



พิธีกรภายในงานและคณะนักดนตรี
STRING QUARTET ในเบือ้งหลงั

การแสดงบนเวทใีนเรือ่ง “ความยตุธิรรมคอือะไร”
โดย ชมรมการละคร คณะรฐัศาสตร จฬุาฯ



ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ในฐานะประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ของศนูยศกึษาวจิยัฯ







กรรมการผอูำนวยการ รบัมอบของทีร่ะลกึจาก
พล.ท.กมล แสนอสิระ

ทานผบูญัชาการโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา (จปร.)

กรรมการผอูำนวยการ เขาเยีย่มพบและหารอืทางวชิาการกบั
พล.ท.กมล แสนอสิระ

ทานผบูญัชาการโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา (จปร.)



กรรมการผอูำนวยการและ
คณะวทิยากรบนเวที

ผเูขารวมสมันา

คณะองคปาฐก
ทานพิมล รฐัปตย
รศ.ดร.นิเทศ ตนิณะกลุ
พล.ต.อ.อชริวทิย สพุรรณเภสชั

ทานพมิล  รฐัปตย
ประธานคณะกรรมการอยัการ (ก.อ.)



กรรมการฯ
ผศ.นพ.ตลุย สทิธสิมวงศ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โดยมี ฯพณฯ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เปนประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผูทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพ

ที่ปรึกษาระบบ
งานคอมพิวเตอร และ

สื่ออินเตอรเน็ต

กรรมการผูอำนวยการฯ
ดร.อมร  วาณิชวิวัฒน

กรรมการฯ
ดร.จริวรรณ เดชานพินธ

กรรมการฯ
รศ.ดร.ธวชัชยั ตนัฑลุานิ

กรรมการฯ
ดร.ปารณีา ศรวีนชิย.(ศุภจริยาวัตร)

กรรมการฯ
อาจารยนพพล วทิยวรพงษ

กรรมการฯ
คณุเขตขณัฑ ดำรงไทย

กรรมการฯ
ผศ.ดร.พษิณ ุ เสงีย่มพงษ
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วารสาร “ยตุธิรรมคขูนาน (Thai Justice Watch)” เปนวารสารราย 6 เดอืน มวีตัถปุระสงคสำคญัในการ
เผยแพรขอมลูขาวสารทางวชิาการทีเ่กีย่วของกบัความเปนธรรมทางสงัคม (Social Justice) ในเชงิสหวทิยา
การ ดวยความเปนกลางตรงไปตรงมาและผานการคดักรองการตพีมิพโดยคณะผทูรงคณุวฒุทิีม่คีวามรู
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วารสารยตุธิรรมคขูนานฉบบันี ้นบัเปนฉบบัที ่2 แลว นบัจากการเปดตวัศนูยศกึษาวจิยักระบวนการยตุธิรรม
ไทยขึ้นอยางเปนทางการพรอมดวยการจัดพิมพวารสารฉบับปฐมฤกษเมื่อกวา 6 เดือนที่ผานมา ทั้งนี้
สถานการณของบานเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไปไมสงผลกระทบใดๆ ตอจดุยนืและความมงุมัน่ในการทำหนาที่
ทางดานวชิาการเพือ่สรางเสรมิสนบัสนนุใหเกดิ “ความเปนธรรมทางสงัคม (social justice)” อนัเปนวตัถุ
ประสงคสำคญัประการหนึง่ของศนูยศกึษาวจิยัฯ

ดงันัน้การดำเนนิงานจดัพมิพวารสารในฉบบัที ่ 2 ซึง่ถอืเปนยางกาวเขาสปูที ่ 2 ของการบรหิารขบัเคลือ่น
ศนูยศกึษาวจิยัฯ ใหกาวหนาพฒันายิง่ๆ ขึน้ไป ดงัที ่ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ประธานองคมนตรี
และรฐับรุษุในฐานะประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิข์องศนูยศกึษาวจิยัฯ ไดกรณุากลาวคำอำนวยพรเนือ่งใน
งานเปดตวัของศนูยศกึษาวจิยัฯ เมือ่วนัพธุที ่ 29  พฤศจกิายน  2549 ความตอนหนึง่วา “ศนูยฯ นีจ้ะตอง
มงุมัน่และแนวแนในวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไวอยางมัน่คง เพือ่กอใหเกดิศรทัธา เชือ่ถอื เปนทีส่นใจและ
ยอมรบัของคนไทยทัง้มวล”

ดวยเหตนุีเ้อง ทางศนูยศกึษาวจิยัฯ จงึมไิดเพกิเฉยตอความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม พยายามศกึษา
คนควา เฝาตดิตามสถานการณดานตางๆ อยางระมดัระวงั เพือ่ไมใหสญูเสยีความเปนกลาง และนำเสนอ
กจิกรรมทีเ่ปนประโยชนตอสงัคมในดานตางๆ เมือ่มโีอกาสอำนวยให อาทเิชน การจดัสมัมนาระดมสมอง
เกีย่วกบัการปรบัโครงสรางสำนกังานตำรวจแหงชาต ิซึง่เปนการใหบรกิารสงัคมภายใตศกัยภาพทีก่รรมการ
บรหิารฯ พรอมดวยอาสาสมคัรรวมกนัดำเนนิการเพือ่ตอบแทนคนืสสูงัคมโดยไมคดิมลูคา ดวยเงนิทนุของ
ศนูยศกึษาฯ ทีไ่ดมาจากการรบับริจาคและเงนิสนบัสนนุสวนบคุคลของคณะกรรมการบรหิารอกีจำนวนหนึง่

อยางไรกด็ ีในนามของศนูยศกึษาวจิยัฯ ขอแสดงความขอบพระคณุเปนอยางสงูตอ สำนกัราชเลขาธกิาร
และทานราชเลขาธกิาร ทีไ่ดกรณุานำความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ
เพื่ออัญเชิญมาประดับบนปกหนาและภายในวารสาร อีกทั้งยังไดกรุณาอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ
งานเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ประดบั
บนมุมปกดานขวาบนของวารสารอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ไดรับความชวยเหลือในการประสานงานจาก
คณุฐานสิร วชัโรทยั วทิยากร 8 สำนกัราช เลขาธกิาร ชวยราชการรองเลขาธกิารพระราชวงั กระทัง่ทกุสิง่
ทีป่ระสงคสามารถสำเรจ็ลลุวงดวยดี

นอกจากนัน้ ทางศนูยศกึษาวจิยัฯ ตองกราบขอบพระคณุ บริษทั ปตท. จำกดั (มหาชน) โดย คณุประเสรฐิ
บญุสมัพนัธ ทานกรรมการผจูดัการใหญ ทีไ่ดเหน็ความสำคญัและใหการสนบัสนนุการดำเนนิงานจดัพมิพ
วารสารในครัง้นี ้กระทัง่ทำใหผลงานของผทูรงคณุวฒุริะดบัชาตทิีก่รณุาใหเกยีรตเิอือ้เฟอบทความใหแกศนูย
ศกึษาวจิยัฯ ไดรบัการตพีมิพอยางตอเนือ่ง โดยในฉบบันีไ้ดนำคำบรรยายพเิศษจากงานเปดตวัของศนูย
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ของศนูยศกึษาวจิยัฯ  ในหวัขอ “กาวนีแ้ละกาวตอไปบนความพอเพยีง” มาลงตพีมิพในวารสารฯ และมี
ประโยชนอยางยิง่ตอการดำเนนิชวีติของประชาชนในสงัคมปจจบุนัทีก่ารพึง่พาตนเองถอืเปนหลกัสำคญั
นอกจากนั้นยังไดรับความกรุณาจากทานอาจารย ดร.อุทิศ ขาวเธียร ประธานคณะกรรมการสภาวิจัย
แหงชาต ิสาขาสงัคมวทิยา และรองเลขาธกิารสำนกังานพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ (สศช.)
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ฉบับนีเ้ปนแหงแรกอกีดวย พรอมกนันีเ้นือ้หาอืน่ๆ ภายในวารสารยงับรรจดุวยขอเขยีนบทความของผทูรง
คณุวฒุผิมูชีือ่เสยีงเปนทีร่จูกัอยางมากมายอกีเชนเคย

ความสำเร็จในวันนี้ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากปราศจากแรงบันดาลใจและความมุงมั่นของ
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  ทำไมตองเศรษฐกจิพอเพยีง

ในปจจบุนัมกีารพดูถงึเรือ่งความพอเพยีงจนดเูหมอืนเปนกระแส เชน นวตักรรมแหงความพอเพยีง ศลิปแหง
ความพอเพยีง การแพทยแบบพอเพยีง ฯลฯ     การเขาใจ และการปฎบิตัตินใหถกูตองจงึเปนเรือ่งสำคญัวา
การทำตวัใหดเูขากบักระแส  การบรรยายในครัง้นีเ้พือ่ใหเขาใจเหตผุลทีน่ำไปสแูนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง อนั
จะทำใหทานมคีวามเขาใจ และปฏบิตัตินไดอยางถกูตองตามแนวคดินี ้ซึง่กอนอืน่เราจะตองรจูกัโลก รจูกั
ตนเอง แลวจงึจะนำไปสกูารทำความเขาใจแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

  ทำความรจูกัโลก

เราจะมาทำความรจูกัโลกในแผนภมูแิผนเดยีว โลกเกดิเมือ่ประมาณ 4,600 ลานป  ในระยะเวลาประมาณ
4,600 ลานปทีผ่านมามเีหตกุารณ(ในทำนอง ทีอ่าจจะเรยีกวา)โลกแตกได ซึง่ในประวตัศิาสตรของโลกจะพบ
วาโลกผานเหตกุารณในทำนองนีม้าแลวถงึ 5 ครัง้ แตเปนทีน่าสงัเกตวาระยะของการเกดิเหตกุารณแบบนีน้ัน้
กระชัน้ขึน้มาเรือ่ย หากจะอธบิายใหเกดิความเขาใจทีช่ดัเจนขึน้จงึไดมกีารเปรยีบเทยีบเวลาทีผ่านมาของโลก
ใหเปนเวลาใน 1 ปปฏทินิ (ดงัทีแ่สดงในแผนภมู)ิ จะเหน็วาโลกมวีวิฒันาการในชวงแรกทีช่ามาก เมือ่เริม่
แรกมสีิง่มชีวีติสตัวเซลเดยีว กอนทีจ่ะมกีารพฒันาเปนสตัว และพชือืน่ๆ

ประมาณปลายเดอืนมนีาคม (3,500 ลานปกอน) จงึมสีิง่มชีวีติทีส่ามารถสงัเคราะหแสงเปนอาหาร และ
พลงังานได แตกวาจะมสีิง่มชีวีติทีม่กีระดกูสนัหลงัตองรอจนถงึวนัที ่19   พ.ย. (500 ลานปกอน)

27 พ.ย. (438 ลานปกอน) การสญูพนัธคุรัง้ใหญที ่1
 3 ธ.ค. (367 ลานปกอน) การสญูพนัธคุรัง้ใหญที ่2
12 ธ.ค. (248ลานปกอน) การสญูพนัธคุรัง้ใหญที ่3
15 ธ.ค. (209ลานปกอน) การสญูพนัธคุรัง้ใหญที ่4
27 ธ.ค. (65 ลานปกอน) การสญูพนัธคุรัง้ใหญที ่5

การสญูพนัธคุรัง้ใหญนัน้นกัมานษุยวทิยานยิามวาหมายถงึสิง่มชีวีติสายพนัธชุนดิตางๆ กวา 90% สญูพนัธไุป

เมือ่ 31 ธ.ค. เวลา 15.00 น. (ประมาณ 2 ลานปกอน) ไดเกดิสิง่มชีวีติสายพนัธทุีเ่รยีกวามนษุย ซึง่อาศยัอยใูน
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ทงุโลง หรอือาศยัอยใูนถ้ำ แลวเพยีงไมทนัจะขามคนื คอื เมือ่ 2 วนิาทกีอนเทีย่งคนื (ประมาณ 200 ปกอน)
สิง่มชีวีตินีไ้ดพฒันาเทคโนโลยกีารปฏวิตัอิตุสาหกรรม การพฒันานีท้ำใหเกดิการอปุโภค บรโิภคอยางมาก
มาย เชน การใชออกซเิจนหายใจ และขบัถายของเสยีเปนคารบอนไดออกไซดออกมา ซึง่ของทีบ่รโิภคเขา
ไปจะถกูขบัถายออกมาเปนของเสยี หรอืขยะ  มนษุยนัน้บรโิภคทรพัยากรธรรมชาต ิแลวกข็บัถายของเสยี
กลับสูธรรมชาติ การบริโภคของมนุษย ทำใหมนุษยเปนทั้งผูบริโภค และทำลาย แตที่นาเปนหวงคือ
ขณะนีม้นษุยบรโิภคในอตัรา 3:1 หมายความวาเราใชทรพัยากรธรรมชาตไิป 3 สวน แตธรรมชาตกิลบัสราง
ทรพัยากรใหมกลบัมาได 1  สวน นัน่คอื มนษุยกำลงับรโิภคเกนิพอด ีเมือ่เราบรโิภคเกนิพอดกีจ็ะมปีญหา
การเอารดัเอาเปรยีบกนั ปญหาการแกงแยงทรพัยากร ฯลฯ เรากำลงับรโิภคเกนิทนุทีม่อีย ูซึง่การบรโิภคทีเ่กนิ
พอดทีำใหมปีญหาในทกุดาน ทัง้ดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอม

ในตอนนีโ้ลกเรามเีพยีงขัว้เดยีว ตางจากสมยักอนทีม่ทีนุนยิม เสรนียิม สงัคมนยิม คอมมวินสิต สมยัปจจบุนั
เราถกูกระตนุใหเกดิการบรโิภค ทัง้นีเ้พราะระบบทนุนยิมมงุแสวงหากำไร การจะทำกำไรจะตองมคีวามตอง
การ(อปุสงค - Demand) มกีารโฆษณาเพือ่กระตนุความอยาก วนันีม้คีวามอยาก 1 ชิน้ พรงุนีจ้ะทำกำไรให
ไดมากกวาเดมิ (การขยายตวัของเศรษฐกจิ) ตองทำใหมคีวามอยากเพิม่เปน 2 ชิน้ ถาหากหยดุความตองการ
โลกระบบเศรษฐกจิทนุนยิม เสรนียิมจะพงัเสยีหาย เมือ่ระบบเศรษฐกจิเปนแบบนีจ้งึมกีารกระตนุความอยาก
คดิคน สรรหาสิง่อำนวยความสะดวกมาสนองเพือ่ใหการบรโิภคเพิม่

แตการพฒันานีก้ม็กีารทำลายแฝงมาดวย เราจะมาดตูวัอยางในสิง่ทีใ่กลตวั และเปนสวนหนึง่ของชวีติ คอื
พลังงาน ในอดีตสมัยที่วิทยาศาสตร และเทคโนโลยียังไมพัฒนาเทาที่ควร เราเริ่มมีการวิวัฒนะกันจริง
กป็ระมาณป  ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1960 (พ.ศ.  2493 – พ.ศ. 2503)        กอนหนานัน้ การบรโิภค การใชพลงังาน
จะคอยๆ เพิม่ อยางคอยเปนคอยไปตามปรมิาณประชากรทีเ่พิม่ขึน้ แตเมือ่มกีารพฒันาวทิยาศาสตร และ
เทคโนโลย ีทำใหมสีิง่อำนวยความสะดวกเพิม่ขึน้ กจ็ะเหน็ไดวาการบรโิภคมเีพิม่ขึน้อยางรวดเรว็ในอตัรา
เรงทีเ่รว็ยิง่ขึน้ (ดเูสนกราฟในแผนภมู)ิ

ทัว่โลกพยายามเรงการเจรญิเตบิโต (รวยกด็ ี เศรษฐกจิพอเพยีงกไ็มใชทำใหจน แตเปนการจดัการใหเจรญิ
แบบยัง่ยนื ไมใชรวยแลวลม โตแลวแตก)  ทกุๆ เปอรเซน็ตของการเจรญิเตบิโตจะมคีวามสมัพนัธกบัปราก
ฎการณกาซเรอืนกระจก (โลกรอน) ซึง่ปรากฎการณนีเ้ริม่เปนทีก่งัวลมากขึน้ทกุท ีเราอาจจะยงัไมเปนหวง
อะไรนกัในตอนนี ้แตวาเมือ่อณุหภมูสิงูขึน้น้ำแขง็ทีข่ัว้โลกจะละลาย ทำใหน้ำทะเลสงูขึน้ น้ำในแหลงงน้ำ
ระเหยไปในบรรยายกาศมากขึน้ ทำใหฝนตกมากขึน้ น้ำจะทวมมากขึน้ ไมใชทวมเฉพาะทีป่ระเทศไทยเทา
นัน้ อเมรกิา ยโุรปกม็นี้ำทวมมากขึน้ มนีกัวทิยาศาสตรลองคำนวณดพูบวา ถาอณุหภมูโิลกเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่
ปละ 1 – 2    องศา ภายใน 100 ป ชายหาดทะเลของประเทศไทยจะอยทูีน่ครสวรรค หรอืตวัอยางทีฝ่รัง่เศส
เมือ่ 2 ปทีแ่ลวคลืน่ความรอนทำใหมผีเูสยีชวีติ 10,000 กวาคน ธรรมชาตเิริม่เตอืนเราแลว

ปจจบุนัเราอยกูนัอยางฝนธรรมชาต ิเราตดัไมทำลายปา ฟองน้ำธรรมชาตทิีด่ดูซบัน้ำกไ็มม ีแทนทีจ่ะปรบัตวั
ใหเขากบัธรรมชาต ิพระเจาอยหูวัทรงสอนใหเมือ่สมยัทีถ่วายงานในป พ.ศ. 2524 บทเรยีนบทแรก คอื ตอง
ใหความเคารพภมูสิงัคม (ภมูปิระเทศ และสงัคม) หรอืทีค่นโบราณใหยดึเอา  ดนิ น้ำ ลม ไฟ  ในอดตีคนไทย
ปลกูบานแบบรอรบัน้ำทวม มใีตถนุบานสงู โลง แตปจจบุนัเราสรางบานเลยีนแบบฝรัง่ (ปลกูบานทรงสเปน
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2 การลดคาเงินบาท คือ การกำหนดใหคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางประเทศมีคาลดลง เชน ใหเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนจาก 20 บาทตอ
1ดอลลารสหรฐัอเมรกิาเปน 25 บาทตอ 1 สหรฐัอเมรกิา แตเมือ่ลดคาเงนิแลวธนาคารแหงประเทศไทยจะยงัคงควบคมุเพือ่กำหนดใหอตัราแลกเปลีย่น
คงอยูที่อัตราที่กำหนดใหม

3 ระบบตะกราเงินบาท คือ การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตราระหวางเงินบาทกับสกุลเงินตราตางประเทศโดยอางอิงกับสกุลเงินตราตางประเทศที่เปน
คูคาที่สำคัญๆ ของไทย เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักรอังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะนำขอมูลมูลคาการคา และ
การลงทุนที่มีระหวางกันของไทยกับประเทศคูคามาชวยในการกำหนดคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคากลางคาหนึ่งสำหรับใชอางอิง ประเทศไหนที่มี
มูลคาการทำธุรกรรมทางการเงินมากก็จะไดรับอัตราเปอรเซ็นตน้ำหนักในการคำนวณในระบบตะกรามาก ทำใหไดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่คอน
ขางเหมาะสมสำหรบัทกุประเทศทีค่าขายกบัไทย แทนทีก่ารผกูตดิกบัอตัราแลกเปลีย่นของประเทศใดประเทศหนึง่ ซึง่อาจจะทำใหประเทศไทยเหมาะ
ที่จะแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในสกุลเงินประเทศนั้นแตเสียเปรียบในการแขงขันในสกุลเงินอื่นๆ

4 ระบบคาเงนิบาทลอยตวั คอื การยกเลกิบทบาทในการกำหนดควบคมุอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตางประเทศ โดยปลอย
ใหอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินถูกกำหนดโดยความตองการของตลาด สวนจะปลอยใหการเปลี่ยนแปลงของคาเงินในแตละวันมีการเคลื่อน
ไหวอยางเสรี หรือจะมีกรอบการเคลื่อนไหว มีการแทรกแซงเพื่อลดความผันผวนลงบางเพื่อไมใหกระทบธุรกิจบางภาคที่อาจจะปรับตัวไมทัน แลว
แตความเหมาะสม หรือนโยบายของฝายบริหารนโยบายเศรษฐกิจ

ทีส่เปนแหงแลงเกอืบเปนทะเลทราย) ไมเหมาะกบัประเทศไทย เพราะมนษุยในแตละภมูภิาคคดิไมเหมอืน
กนั ประเพณ ีคานยิม ไมเหมอืนกนั มสีภาพภมูปิระเทศ สงัคมตางกนั

นีห่ยบิมาพดูเฉพาะเรือ่งพลงังาน ยงัไมไดพดูเรือ่งดนิ เรือ่งน้ำทีม่คีวามเสยีหาย พอเจรญิสงูขดีไมมอีะไรให
กนิ ทีญ่ีป่นุมรีานสะดวกซือ้ ขายออกซเิจนกระปอง พฒันาสดุขดี จนกระทัง่ตองซือ้อากาศหายใจ ซึง่เปนเรือ่ง
ประหลาด ยิง่เจรญิแตยิง่ขาดแคลน แตตอนจนทกุอยางมพีรอมสมบรูณ

  ทำความรจูกัตนเอง

พวกเรามวัแตพะวงเรือ่งเศรษฐกจิ กลวัวกิฤตเศรษฐกจิอยางบทเรยีนเมือ่ 10 ปทีแ่ลวทีฟ่องสบแูตก ขอเรยีน
ในฐานะอดตีทีเ่ปนเลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมชาต ิความเจรญิแบบนัน้เปนเรือ่งหลอกตา
ทีจ่รงิแลวฟองสบทูีแ่ตกนัน้ไมใชการแตกครัง้แรก เคยแตกมาแลวหลายครัง้ ครัง้นัน้เปนครัง้ที ่3 หรอืครัง้ 4
การแตกแตละครัง้กม็ผีลกระทบมากบางนอยบาง แตแตกมาเปนระยะๆ  ตอนแตกกไ็มไดแตกตอนซบูซดี
แตแตกตอนกำลงัพองโต โตแลวแตก  เปนเรือ่งสจัจะธรรม ลกูโปงเปาเกนิพอเพยีงกร็ะเบดิใสหนา ถาเปา
ใหพอดกีเ็ลนไดนาน เปานอยไปกไ็ดลกูโปงเหีย่วๆ    เรือ่งความพอเพยีงเปนเรือ่งสจัจะธรรม แตคนทีม่กีเิลส
ตณัหาครอบงำมองไมเหน็สจัจะธรรมนี้

2 ปกอน เคยพดูวาระวงันะ 4 ลติรรอย ใครๆ กห็วัเราะ บอกวาอาจารยสเุมธชอบข ูแลวถงึตอนนีน้้ำมนั 3
ลติรรอย และกอ็าจจะขึน้ไปถงึ 2 ลติรรอยกไ็ด เพราะเปนธรรมดาของ(น้ำมนั)มแีคนัน้ พอมกีารใชเพิม่ขึน้ๆ
ของทีม่นัเปนของหายาก มจีำกดักต็องแพงขึน้ ไมจำเปนตองไปเรยีนเศรษฐศาสตรมนษุยทีม่สีามญัสำนกึกพ็อ
จะเขาใจได

วกิฤตทีเ่กดิขึน้เปนระยะพอจะเรยีงลำดบัไดดงันี้
พ.ศ. 2516  วกิฤตเศรษฐกจิน้ำมนัแพง
พ.ศ. 2522  วกิฤตเศรษฐกจิลดคาเงนิบาท2

พ.ศ. 2524  วกิฤตเศรษฐกจิลดคาเงนิบาท
พ.ศ. 2528  วกิฤตเศรษฐกจิขาดดลุ(ชำระเงนิ) - เปนหนี้
พ.ศ. 2540  วกิฤตเศรษฐกจิลดคาเงนิบาท – เปลีย่นการคำนวณคาเงนิบาทจากระบบตะกราเงนิบาท3เปนระบบ
คาเงนิบาทลอยตวั4
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ซึ่งนี่ชี้ใหเห็นวาบทเรียนของโลกวา ไมมีทางที่ธรรมชาติจะสนองตอบความฟุงเฟอของเราได เพราะเรา
บรโิภคเกนิความพอด ีมากเกนิไป ดขูองในบานแตละคนมสีมบตักิีช่ิน้ สภุาพสตรมีเีสือ้ผาเตม็ต ูแลวกย็งัซือ้
ใสเตมิไปเรือ่ยๆ ไมรวูาไดใสหมดทกุตวัหรอืเปลา มเีทาอยสูองขาง แตมรีองเทากีค่ ูมนษุยสวนใหญกว็นเวยีน
อยใูนกเิลส ตณัหา เวยีนวายตายเกดิในวงเวยีนนี ้มแีตความทกุข

ตอนวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแหงชาตแิผนที ่ 8 ผมขอใหหยดุเรือ่งความเจรญิเตบิโตการพฒันา
ผมขอใหใชคำวาคนเปนศนูยกลางการพฒันา  หนักลบัมาสนใจคน ซึง่การพฒันาคนนีไ้มใชกำลงัคน หรอื
ขดีความสามารถเทานัน้ แตคนเปนทกุมติ ิบทบาทของคนในสงัคม มคีวามยตุธิรรม ความด ีความถกูตอง
เกิดขึ้นในสังคม หยุดเอามาตรวัดความร่ำรวย กอนจะออกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมชาติ
ผม(อาจารยสเุมธ) ขอใหเขาชวยหามาตรวดัใหม ชวยใชมาตรวดัอยดูมีสีขุ  เพราะมาตรวดัความร่ำรวยมนั
หลอกเรา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงรบัสัง่ไวตัง้แต พ.ศ. 2517 “ขอใหทกุคนมคีวามปรารถนาทีจ่ะให
เมอืงไทย พออยพูอกนิ”

การอยดูกีนิด ีไมจำเปนตองกนิของแพง ของแพงไมใชของด ีเนือ้แพงๆ ชิน้ละ 400 บาททีว่ากนัเขาปากแลว
ยยุละลาย ละลายแลวไปไหนกไ็ปอยเูกาะตามผนงัเสนเลอืด สดุทายกต็องไปทำบายพาส ทำบอลลนู สวนหู
ฉลามกนิไปกไ็ปเพิม่คลอเลสเตอรอล แลวเปนโรคความดนัโลหติสงู แลวกต็องกนิยาละลายไขมนั ตองอด
ขาว เพราะอวนเกนิไป พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงรบัสัง่มา 60 ปกอนฝรัง่จะสนใจ   แตคนไทยไม
สนใจมวัแตตามกนฝรัง่ ตองใหฝรัง่ออกมาพดูเรือ่งGross National Happiness ถงึจะมาตืน่เตนศกึษากนัใหญ
ทีพ่ระองคตรสัไวตัง้แตวนัทีข่ึน้ครองราชย “เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”  ซึง่หมายถงึใหรวย และ
มคีวามสขุ หรอือกีเรือ่งก ็คอื แนวคดิเรือ่ง Good Governance ซึง่กต็องทะเลาะกนัเสยีกอนจงึไดคำทีเ่รยีกกนั
วา ธรรมาภบิาล แตพระเจาอยหูวัทรงรบัสัง่ดวยคำงายๆ “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม” ธรรมะ คอื ความ
ยตุธิรรม ความดงีาม ความถกูตอง  “ธรรม” ของพระเจาอยหูวั คอื กฎเกณฑของผบูรหิารทีจ่ะตองปฎบิตั ิหรอื
ทศพธิราชธรรม

ในขณะนีท้ัว่โลกเริม่หนักลบัมาสนใจวธิกีารจดัการวาทำอยางไรจะทำใหโลกนีด้ำรงอยไูด บรโิภคไป 1 ชดเชย
กลบัมา 1 ใหเราอยไูด ลกูหลานอยไูด เหลนโหลนกอ็ยไูดตลอดไป เราตองจดัการโลกใบนี ้  ตองทำใหได

ตวัอยางวธิกีารประหยดั   จดัการเพือ่การประหยดัพลงังานในประเทศไทย  แคเปลีย่นหลอดไฟเปนหลอด
ประหยดัพลงังาน (เปลีย่นหลอดอวนเปนหลอดผอม) จำนวน 230 ลานหลอดการเปลีย่นหลอดไฟนีส้ามารถ
ประหยดัพลงังานไดถงึปละ 300 เมกะวตัตหรอืเทากบัโรงงานผลติไฟฟาแมเมาะ 1 โรง  เครือ่งปรบัอากาศ
ทีเ่พิม่ขึน้ปละ 400,000 เครือ่ง ทำใหเกดิความตองการพลงังานไฟฟาเพิม่ขึน้  600 เมกะวตัตซึง่หมายถงึตอง
การโรงไฟฟาแมเมาะเพิม่ขึน้ 2 โรง ตองจดัสรรงบลงทนุกอสราง 15,000 ลานบาท แลวเราจะสนองตอบความ
ตองการนีไ้ดอยางไร ถงึเวลาตองเปลีย่นวธิคีดิ วธิจีดัการไมใชมคีวามตองการเทาไรกต็องสนองตอบเทานัน้
เราจะตองคดิวาทัง้ประเทศมขีดีความสามารถผลติพลงังานใหไดเทานี ้เราตองหาวธิจีดัการตวัเอง ปรบัตวัเขา
มาหาสิง่ทีม่อียใูหพอเพยีงใหได เชน มคีวามจำเปนอะไรทีต่องเปดทวี ี24  ชัว่โมง ถามคีวามจำเปนบงัคบัวา
เราผลติพลงังานไฟฟาไดเทานี ้พอแคเปดทวีไีดวนัละ 10 ชัว่โมง พลงังานทีเ่หลอืตองใชเพือ่กจิกรรมทาง
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เศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีประโยชนมากกวา ซึ่งวิธีคิดแบบใหมนี้เริ่มแพรกระจายไปทั่วโลก เชน การคืนสูวิถี
ธรรมชาต ิ(Back to Nature) , การพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื การพฒันาทีส่มดลุ (Sustainable Development), การ
พฒันาทีอ่นรุกัษสิง่แวดลอม (Green Development) ซึง่ในเมอืงไทยเมือ่พวกเราประสบปญหา เจอวกิฤตตางๆ
พระเจาอยหูวัจงึทรงแนะใหใชเศรษฐกจิพอเพยีง

  เศรษฐกจิพอเพยีง

ทีพ่ระองคทรงสอนเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงม ี3 คำใหญเทานัน้

● พอประมาณ
● มเีหตมุผีล
● มภีมูคิมุกนั

ซึ่งการปฎิบัติสามารถนำไปปฎิบัติไดในทุกระดับตั้งแตระดับประเทศ ทั้งระดับองคกร หนวยงาน
มหาวทิยาลยัจนถงึระดบับคุคล โดยจะมลีำดบัขัน้ในการปฎบิตัดิงันี้

1) รจูกัตนเอง คนโบราณพดูวาใหรจูกัประมาณตน (Assessment) การจะรจูกัตนเอง ตองดทูีต่นเองวา ตวัเอง
มสีมบตั ิมมีรดกอะไรบาง มทีนุอะไรบาง ประมาณเสนกลางวาเสนกลางของตวัเองอยทูีไ่หน ไมใชมรีอยบาท
ใชรอยบาท ตองใชใหสมฐานะ ระดบัชวีติแตละคนไมเหมอืนกนั อาจจะขบัรถสปอรตกไ็ด แตไมใชไปกมูา
ซือ้ ตองไมกนิทนุ ถาคนไหนขดีความสามารถไมถงึกอ็ยาทำอะไรเกนิตวั ไปกหูนีม้าใชจายในสิง่ฟมุเฟอย ไม
เปนประโยชนและไมจำเปน

2) ใชเหตผุล ใหดสูงิคโปรเปนตวัอยาง ทำไมสงิคโปรไมทำเกษตร เพราะเขาไมมดีนิ เขาประมาณตน พบวา
เขาไมมอีะไรเลย มแีตทรพัยากรคนเทานัน้ มแีตเกาะกบักอนหนิ น้ำกนิยงัไมม ีตองไปขอซือ้น้ำใช(จาก
มาเลเซยี) ดงันัน้เขาจงึพฒันาคน ทำใหคนเขาทำตวัเปนนายหนา คนกลางคาขายหากำไรแทน แตละประเทศ
จะตองเลอืกดำเนนิการตามลกัษณะทีแ่ตละประเทศจะเอือ้อำนวย อยางเราเกงเรือ่งเกษตร ตอนทีเ่กดิวกิฤต
เศรษฐกจิทีผ่านมา บรษิทัทีท่ำเกีย่วกบัอาหารแทบจะไมกระทบ ขาดทนุนดิหนอย แตขณะนัน้เราไมพอใจ
ไมเอา อยากเปนนคิส (NICs - Newly Industrialised Countries) คอื ประเทศอตุสาหกรรมใหม  แตเราลมืไป
นคิสนะหมายถงึอกีคำ (NICs - Narok Is Coming Soon) นรกกำลงัมา นรกมนัมากอน ราวๆ ป  พ.ศ. 2512
นัน้ประเทศไทยเปน 1 ใน 7 ทีม่อีาหารเหลอืกนิเหลอืใช แตพวกเรากลมุใจอยากพฒันาอตุสาหกรรม อยาก
รวยเรว็ๆ โตเรว็ๆ โดยทีล่มืไปวารวยเรว็ๆ กล็มเรว็ๆ โตเรว็เกนิไปกแ็ตกเรว็ จะทำอะไรตองใชสตปิญญา ทำให
พอดี

3) มภีมูคิมุกนั การจะทำอะไรตองระมดัระวงั ไมใชมเีทาไรใชใหหมด พรงุนีอ้ะไรจะเกดิขึน้กไ็มร ู ตองระมดั
ระวงัพระพทุธเจากอนจะดบัขนัธปรนิพิพานไดทิง้สมบตัไิวใหพวกเราพทุธศาสนกิชนวา ทานทัง้หลายพงึ
ตัง้อยใูนความไมประมาทวนันีพ้ระเจาอยหูวัทรงสอนวา ทำอะไรใหมภีมูคิมุกนั ซึง่เหมอืนกนักบัคำสอนของ
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พระพทุธเจาแลวนีก่ท็นัสมยัสอดคลองกบัแนวคดิพวกฝรัง่ ตลาดหลกัทรพัยบงัคบัวาตองมกีารบรหิารความ
เสีย่ง (Risk Management)

นีเ่ปนคำสำคญั 3 คำ ใชไดในทกุระดบั ทัง้กบัตวัเองจนถงึระดบัชาต ิถาทำไดดงันี ้ความร่ำรวยจะอยยูัง่ยนื
อาจจะไมรวยมากแตจะรวยยัง่ยนื รวยเรือ่ยๆ  เงือ่นไขสำคญั คอื ตอง รอบร ูรอบคอบ และทีส่ำคญั คอื
ไมไกง ไมทุจริตคอรรัปชั่น ถาทุกหนวยทำไดอยางนี้ เราก็จะรวย รวยชาๆ แตมั่นคง และสุดทายก็คือ
ประโยชนสขุ

  การสรางความพอด ี5 ประการ

การจะแปลงแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงใหไปสกูารปฎบิตัจิะตองสรางความพอด ี5 ประการ คอื

1) ความพอดทีางดานจติใจ เราตองไมดทูีค่นอืน่ ตองดทูีต่วัเราเอง ตองมจีติใจเขม็แขง็ ไมใชหลงไปตามกเิลส
ตณัหา หลงทำตามกระแส ไมใชไปเทีย่วตามกระแสซือ้นาฬกิาเรอืนลาน โรแหลก ซือ้ทกีระเปากแ็หลกตาม
การสรางความพอดตีองมจีติใจเขม็แขง็ มจีติสำนกึทีด่ ีเอือ้อาทรตอกนั ประนปีระนอม คดิถงึประโยชนสวน
รวมเปนหลกั

2) ความพอดดีานสงัคม เราไมอยคูนเดยีวในโลก เราดคีนเดยีวยังไมพอ แตเราจะตองมคีวามสมัพนัธกบั
คนอืน่ เราตองชวยเหลอื เกือ้กลูกนั รรูกัสามคัค ีสรางความเขม็แขง็ใหครอบครวั และชมุชน

3) ความพอดดีานทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม เราตองเลกินสิยัการใชทรพัยากรอยางลางผลาญ กนิ
ทิง้กนิขวาง เดีย๋วนีร้านอาหารหนัมาใชตะเกยีบแบบใชครัง้เดยีวแลวทิง้ สนิคาใชครัง้เดยีวแลวทิง้มเีตม็ไปหมด
ทนุนยิมทำใหเราเคยตวั สะดวก ทำใหเรามชีวีติแบบฟงุเฟอ ฟมุเฟอย  เพราะฉะนัน้การจะสรางความพอดี
ในเรือ่งนี ้เราตองรจูกัใช จดัการอยางฉลาด และรอบคอบ อยาเปนแคนกัอนรุกัษ เอาแตอนรุกัษแลวไมใชกไ็ม
ได ตองบรหิารจดัการใหเปน ใหมอียใูหเราใชไดอยางไมรจูบ ไมใชเกบ็ไว ตองใช แตใชไหไดแบบไมรจูบ
ใชไปหนึ่งชดเชยกลับมาหนึ่ง ไมใชใชไปสามชดเชยกลับมาหนึ่ง เลือกใชทรัพยากรทีอยูใหเปน ใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ ไมสรางขยะ สรางความฟมุเฟอย

4) ความพอดดีานเทคโนโลย ีการใชเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสม ไมใชปดประเทศอยอูยางลาหลงั ตองปรบั
ปรงุดวยเทคโนโลย ี  ตองคดัสรรเทคโนโลยทีีจ่ะใชใหเกดิประโยชนจรงิๆ สอดคลองกบัความสำคญั กอ
ประโยชนกบัคนหมมูาก ไมใชเทคโนโลยทีีส่นองตณัหา สิน้เปลอืงพลงังาน

5) ความพอดดีานเศรษฐกจิ ความพอดดีานเศรษฐกจินัน้จะตองมงุลดรายจายกอน มรีายไดเทาไร ตองจดัการ
ใหได ไมใชดตูวัอยางทีค่นอืน่ ตองมอียพูอกนิ พอใช ไมใชจายเกนิตวั หารายไดใหอยไูด คอยเปนคอยไป
หลกีเลีย่งการกอหนี้
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ความพอดทีัง้ 5  ประการนีจ้ะตองสรางใหได ถาสรางไดชวีติจะมคีวามสขุ

กอนจบขอฝากแนวในการบริหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหาร คือ ความดีความถูกตอง ใหยึดวิธี
ปฎบิตัทิศพธิราชธรรมเปนหลกั ซึง่มทีัง้สิน้ 10 ประการ คอื

ทาน  (ทาน)ํ
ศลี  (ศลี)ํ
บรจิาค (ปรจิาค)ํ
ความซือ่ตรง (อาชชว)ํ

ความออนโยน (มทัทว)ํ

ความเพยีร (ตป)ํ

ความไมโกรธ (อกโฺกธ)

ความไมเบยีดเบยีน  (อวหิสึจฺ)

ความอดทน  (ขนตฺิจฺ)

ความยตุธิรรม (อวโิรธน)ํ

ทาน คอื การให การเสยีสละ
ศลี ใหถอืศลีหา(อยางนอย) ทกุศาสนาลวนมขีอกำหนดใหถอืศลี ไมวาจะเปน ศาสนาพทุธ ศาสนา

ครสิต ศาสนาอสิลาม
ปรจิาคะ หมายถงึการให คลายกบัทาน หมายถงึ การให การเสยีสละ แตปรจิาคะ หมายถงึ การใหทีม่ี

ลกัษณะการใหประโยชนเลก็ เพือ่ประโยชนทีใ่หญ (เสยีสละความสขุสวนตน เพือ่ความสขุสวนรวม)
อาชชวะ หมายถงึ ความซือ่สตัย สจุรติ อยาโกง
มทัทวงั ความสภุาพ เรยีบรอย ออนนอม ถอมตน
ตปะ มเีจตนารมณอยางแรงกลา ทำความด ีทำถกูตอง ขจดักเิลสตณัหา ขจดัความเกยีจคราน
อโกรธะ ไมโกรธ จติวาง ควบคมุอารมณ ทีบ่าเมอืงแยอยางทกุวนันีเ้พราะโกรธะ
อวหิงิสา คอื ไมเบยีดเบยีนกนั พอเบยีดเบยีนกนัจะกอกรรมไมรจูบ ไมมใีครไดรบัความสขุ
ขนัติ ตองอดทน ชวีติคนไมไดโรยดวยกลบีกหุลาบ ทกุขสขุจะตองมา เหมอืนพระมหาชนก รวูาฝง

ชวีติอยขูางหนา ตองวายอยางเดยีว หนาทีข่องเราทกุคน ไมวาจะร่ำรวย มัง่ม ีดจีน ตองวายไป
ขางหนา

อวโิรธนะ คอื ทำแตสิง่ทีถ่กูตอง ไมยอมทำผดิแมแตนดิเดยีว ทำผดิไมได ผดิในทีน่ีต้องไมเพยีงแตไมผดิ
กฎหมายเทานัน้ ตองไมผดิธรรมนองคลองธรรม ธรรม ประเพณ ีไมใชอางวาถกูกฎหมาย ธรรม
ขอนี ้มนัอยทูีเ่จตนา แมวาจะถกูกฎหมายแตเจตนาโกง กถ็อืวา โกง

“หากทกุทานยดึทศพธิราชธรรมแลวนำไปปฏบิตัชิวีติจะมคีวามสขุ”
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1 Table 1 has since been updated
2 See Roger Hood ‘From Restriction to Abolition of the Death Penalty: An Historical and Comparative Note’ in Zhao
Bingzhi (ed.) The Road of the Abolition of the Death Penalty in China. Regarding the Abolition of the Non-Violent Crime
at the Present Stage, Renmin University of China, Series of Criminal Jurisprudence (44), Press of the Chinese People’s
Public Security University, 2004, pp. 77-82.

Organised by the Research Centre of Criminal Jurisprudence of Renmin University of
China and the Cultural and Educational Section of the British Embassy

Beijing 11 to 12 March 20051

The enigma of the ‘most serious’ offences
Roger Hood

Professor Emeritus of Criminology, University of Oxford and Emeritus Fellow, All Souls
College Oxford

 Introduction
So many excellent, well-informed articles were published on international aspects of the
death penalty by Chinese scholars in the publication edited by Professor Zhao Bingzhi The
Road of the Abolition of the Death Penalty in China, that it has not been easy to find a topic
for this presentation, especially without repeating my own contribution to that book. 2

However, I thought that it might be useful to begin by placing the wording of section 6(2)
of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) – ‘in countries which
have not abolished the death penalty, sentence may be imposed only for the most serious
crimes …’ – in its historical context. I do so in the hope that this will help to explain why
such a vague, relativistic and ambiguous formulation was employed at the time that the
Covenant was drafted.

Secondly, I shall remind you, briefly, how the situation as regards the scope and practice of
capital punishment has changed since section 6(2) was drafted and how these changes have
necessitated a constant reappraisal of the meaning that should be attached to section 6(2) in
the light of a ‘new wave’ of abolition.

Third, I want to inform you of how capital punishment came to be abolished in the United
Kingdom and the part played by the failed attempt to try to define, within the crime of
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murder, a category of the ‘most serious’.  Contemporary attitudes towards capital punishment
in the UK are also discussed.

Last, I want to return to a theme on which I have talked previously on my visits to China.
This is the necessity for open review, research and publication of statistics so as to inform
the public of the manifold problems of the enforcement of capital punishment within a legal
structure that is seeking to embrace the concepts of the rule of law and respect for human
rights.

  Placing section 6(2) in context
One cannot appreciate how the concept ‘the most serious offences’ was chosen without
recalling the situation as regards the extent of abolition of capital punishment at the time
section 6(2) was drafted. As William Schabas informs us, the procedure for drafting the
ICCPR began in a Drafting Committee of the United Nations Commission for Human Rights
as long ago as the spring of 1947. Seven years were spent by the Committee in drafting the
Covenant before it was sent to the General Assembly by way of the Economic and Social
Council in 1954 and a further 12 years passed before it was adopted by the General Assembly
of the United Nations in 1966. As Schabas goes on to explain, it was not Article 6 that held
up the proceedings – the wording had been agreed in 1957 and was not subsequently
amended. What took the time was the thornier question of whether the Covenant should
include under ‘the right to life’ the complete abolition of capital punishment.3

Several countries, led by South American nations, supported abolition but in 1957, the year
section 6 was finally approved, abolitionist countries accounted for only a minority of the
then 82 United Nations member States. A mere 10 countries had abolished capital punishment
for all crimes in all circumstances: seven of them being in South America, with (West)
Germany (which did not become a member state of the UN until 1973) being the only large
European State that had done so.4 In addition a further nine western European countries had
abolished capital punishment for murder and other ‘ordinary’ crimes in peacetime.5. By
1966, the year that the Covenant was approved by the United Nations General Assembly,

3 William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, Cambridge University Press, 3rd ed. 2002, 45-77.

4 Venezuela (1863), San Marino (1865), Costa Rica (1877), Ecuador (1906) Uruguay (1907), Colombia (1910), Panama (1922),
Iceland (1928), Federal Republic of Germany (1949), Honduras (1956)

5 Portugal (1867), Netherlands (1870), Norway (1905), Sweden (1921), Denmark (1933) Switzerland (1942), Italy (1947),
Finland (1949), Austria (1950). Plus nine states of the USA, two in Australia and 24 in Mexico. Switzerland was not a memberstate
of the UN in 1957, it became one in 2002.
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there were still only 24 abolitionist states. And, as is well-known, it was to be another 10
years before the ICCPR came into force on 23 March 1976.

Although the number of countries that had achieved abolition was relatively small, it cannot
be denied that there was a wider sympathy for the idea that abolition should be the goal of
all countries that supported the concept of human rights. Thus, the Chairman of the Working
Party on the drafting of Article 6 stated: “it is interesting to note that the expression: ‘in
countries which have not abolished the death penalty’ was intended to show the direction
(my emphasis) in which the drafters of the Covenant hoped that the situation would develop,”
as was the addition of Article 6(6), namely that ‘Nothing in this article shall be invoked to
delay or prevent the abolition of capital punishment by any State party to the present
Covenant.’6

Yet the belief that capital punishment might be necessary in certain circumstances was still
strongly held. Indeed, Marc Ancel, the distinguished French jurist, had stated in 1962, as if
it were not to be doubted:

“Even the most convinced abolitionists realise that there may be special circumstances, or
particularly troublous times, which justify the introduction of the death penalty for a limited
period.”7

In these circumstances, it was hardly surprising that in seeking a consensus from countries,
most of which still retained capital punishment, it was not possible to define more precisely
those offences for which capital punishment could be retained. Certainly some countries
would have preferred a clearer enumeration of the crimes for which it would remain
permissible to impose the death penalty instead of relying on the concept of ‘most serious’.8
This is probably because they recognised that ‘most serious’ could be interpreted differently
according to national culture, tradition and political complexion – the very antithesis of the
notion of an attempt to create a universal declaration and definition of human rights.

It seems to me therefore, that it is not sensible to try to look to the wording of section 6(2)
for any help in interpreting the offences to which capital punishment might still be applied

6 Schabas, n. 2,  p. 68.

7 Marc Ancel, The Death Penalty in European Countries. Report. Council of Europe, 1962, p. 3.

8 Schabas, n. 2 p. 105
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in countries that have not abolished it. The term is a product only of its time. It was a
‘marker’ for the policy of moving towards abolition through restriction, nothing more specific
than that. Indeed, it was long after section 6(2) had been drafted in 1957 that the General
Assembly of the United Nations in Resolution 2857 of 1971 for the first time called
specifically for ‘the progressive restriction of the number of offences for which the death
penalty might be imposed, with a view to its abolition.’ It is noteworthy too that the resolution
had to be repeated – reinforced – in 1977.

The very notion of ‘progressive restriction’ makes it clear that the degree of ‘seriousness’
that would justify the death penalty would need to be evaluated and re-evaluated always in
a narrowing of definition until abolition was eventually achieved. In reaching judgements
about what would be an acceptable use of the death penalty reference would need to be
made not only to changes in the practices of nations as they affected the norms that defined
acceptable forms and levels of state punishments, but also to the development of the concept
of human rights itself. Just as an almost universally agreed norm has developed that juveniles
should be exempted from capital punishment other norms are in process of being established
– for example, that where the death penalty is enforced it should never be mandatory, allowing
discretion for the circumstances of the case to be considered. Thus, the Human Rights
Committee in Carpo v The Philippines (No. 1077/2002) held that the mandatory imposition
of the death penalty for the broadly defined offence of murder by Article 48 of the Revised
Penal Code of the Philippines violated Article 6 of the ICCPR.9 The same process of dynamic
interpretation must be followed in the interpretation of the concept of ‘most serious’.

As you know, in 1984, the Economic and Social Council of the UN published ‘Safeguards
Guaranteeing the Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty’. Safeguard 1
stipulated that the scope of the ‘most serious crimes’ ‘should not go beyond intentional
crimes with lethal or other extremely grave consequences’. While this was some improvement
it hardly went very far, as might be expected when the majority of countries still retained
capital punishment at that time. The term ‘other extremely grave consequences’ was
particularly open to broad interpretation. The Human Rights Committee of the UN has, of
course, stated that this ‘must be read restrictively to mean that the death penalty should be
a quite exceptional measure’ and in line with this has, in resolutions and judgments called
for it not to be used for non-violent financial crimes, non-violent religious practices or
expressions of conscience, for sexual relations between consenting adults, drug related

9  Views adopted 28 March 2003
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offences, illicit sex, vague categories of offences relating to internal and external security
and aggravated robbery where no death ensued.10 Recently, the Human Rights Committee
with respect to Vietnam noted that, “notwithstanding the reduction of the number of crimes
that carry the death penalty from 44 to 29” it could be imposed for “opposition to order and
national security violations”, both of which “are excessively vague and inconsistent with
Article 6(2) of the Covenant”.11

My own view is that countries that retain the death penalty should move to restrict it to the
most serious offences of murder and thus I have recommended that Safeguard 1 should
now read:

In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed
only for the most serious offences of culpable homicide (murder), but it may not be mandatory
for such crimes.12

But this, of course, should not be a justification for retaining capital punishment for murder.

  The new abolition dynamic
Between the drafting of the ICCPR and the present day there has been an enormous change
in attitudes towards and state practices as regards capital punishment. Between 1957 and
the end of March 2005 the number of abolitionist countries had increased from 19 to 94.
Eighty-five of them (90 per cent) had abolished it completely for all offences in all
circumstances, in peacetime and wartime, in civil and in military life. At least another 39
countries may be counted as abolitionist de facto (ADF), having not executed any persons
for 10 years or more or having committed themselves more recently to cease executions,
such as the Russian Federation, Kazakhstan and Kyrgyzstan. Altogether at least 24 – more
than half – of these 39 countries appear fully committed never to carry out executions
again, even though the death penalty remains for the time-being on their statute books.
There were only 61 countries that were known to have executed any persons at all in the
past 10 years and have not proclaimed a moratorium on executions – those that might be
called ‘actively retentionist’. The pace of this change in recent years has been remarkable,
as can be seen in the Table below, which compares the situation at the end of 1988, 1999

10 Schabas, n. 2, pp. 106-111.

11 UN doc. A/57/40 Vol.1, 2002, 82(7), p. 68. A/54/40/, Para 128

12 Roger Hood, The Death Penalty. A Worldwide Perspective. Oxford University Press, 3rd edition, 2002, p. 77.
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and March 2005. In just 16 years the proportion of actively retentionist countries has fallen
from 56 to 31 per cent and the abolitionists increased from 28 per cent to 49 per cent.

But even amongst those that remain ‘actively retentionist’ no more than 43 have executed
anyone within the last five years. And, as far as can be ascertained, some 16 of these countries
executed no more than 10 people (an average of no more than two a year). According to the
figures published by Amnesty International, only 18 countries are known to have carried
out 20 or more judicial executions within the past five years and only eight are known to
have executed at least a 100 (an average of 20 persons a year): China, Democratic Republic
of the Congo, Iran, Saudi Arabia, Singapore, USA, Vietnam and Yemen.

Furthermore, almost every country has shown a falling rate of executions in recent years.13

To take some examples: the number of executions in Belarus fell from 29 in 1999 to five in
2002 and one in 2003. In China, during the ‘strike hard’ campaign against criminality in
2001, Amnesty International recorded news of 2,468 executions, but recorded only 763
executions in 2003. We know, of course, that these are not the real totals, but they may
reflect a downward trend. Forty-one executions were carried out in the province of Taiwan
in 1999 and 2000, but only 7 in 2003. The figures for Singapore show a similar trend – 43
in 1999 to 19 in 2003. In the USA the number declined from a peak of 98 in 1999 to 65 in
2003. Executions are now confined to a relatively few US states. Over the five years 1999
to 2003 just 25 of the 38 states with the death penalty carried out an execution and only 11
of them did so in 2003. Indeed, two-thirds of all executions in the USA have taken place in
six states, one third of them in Texas. The common picture of the USA as a whole supporting
capital punishment is thus rather misleading.

35 (19%) 17 (9%) 27 (15%) 101 (56%)

70 (36%) 11 (6%) 34 (18%) 78 (40%)

85 (44%) 9 (5%) 39 (20%) 61 (31%)

Status of the death penalty at the end of 1988, 1998 and March 2005

Completely
abolitionist

Abolitionist for
ordinary crimes

Retentionist but
ADF

Actively
retentionist

31 December 1988
(180 countries)

31st December 1998
(193 countries)
31  March 2005

13 Vietnam appears to be an exception, although no official figures have been published
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Thus, there is evidence to suggest that where the abolitionist movement has not persuaded
retentionist countries to abandon capital punishment it has had the effect of modifying the
frequency with which they have recourse to executions.

In line with the aspiration of United Nations policy, several countries have restricted the
scope of capital punishment in recent years, often as a prelude to – or in conjunction with –
a moratorium on executions, with a view to moving towards complete abolition.14 For
example, in Uzbekistan, the death penalty is now available for only two crimes – murder
with aggravated circumstances and terrorism – compared with 13 as recently as 1998.15.
The new Belarus Criminal Code of 1999 appointed the death penalty for 15 fewer offences
(in 14 rather than 29 Articles) than had the Code of 1960, and can now only be imposed
‘when it is dictated by special aggravating circumstances as well as an exceptional danger
posed by the offender.16

 In 2001, the Human Rights Committee, on receiving the report from the Democratic People’
s Republic of Korea welcomed the reduction of capital offences from 33 to 5 “as well as the
readiness … confirmed by the delegation, further to review the issue of capital punishment
with a view to its abolition”.17

Thus, it appears that further progress has been made with reducing the range of offences
subject to capital punishment and in the further elimination of mandatory capital statutes.

Another useful index is whether countries that had abolished the death penalty reintroduced
it. This has not happened since the Philippines did do in 1993 and the American States of
Kansas and New York in 1994 and 1995 respectively.18  It is also highly significant that the
death penalty was excluded as a punishment by the UN Security Council when it established

14 General Assembly Resolution 2857 (XXVI) and 32/61
15 In 2001 Uzbekistan abolished capital punishment for treason, criminal conspiracy, illegal sale of large quantities of
narcotics, and rape of a female less than 14 years of age; in 2003 for aggression against another state and genocide. See
Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) The Death Penalty in the OSCE Area, Background Paper
2004/1, p. 44.

16 UN doc.E/CN. 4/2003/106, Annex II.3

17 The death penalty was retained for conspiracy against state power; high treason; terrorism; anti-national treachery and intentional
murder. However, the Committee was concerned that four of these were essentially political offences which were couched in such
broad terms that a subjective interpretation of them might lead to the death penalty not being confined to ‘the most serious crimes’,
UN doc./56/40 Vol. 1 (2000-2001) pp. 99-10

18 In neither state has there been an execution. In 2004 the Kansas Supreme Court invalidated a provision of the death penalty relating
to the way that juries were instructed and in the same year the New York Court of Appeals also invalidated a provision relating to jury
instruction of that state’s death penalty law. See the report of The Committee on Capital Punishment of the Association of the Bar of
the City of New York, Empire State Injustice … How New York’s Death Penalty System Fails to Meet Standards for Accuracy and
Fairness, January 2005. Available at www.deathpenaltyinfo.org In both Kansas and New York the death penalty may therefore not
be imposed until there has been a reconsideration of the law.
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19 Either Protocol No 2 to the ICCPR, Protocol No 6 or No 13 to the ECHR, the Protocol to the American Convention on
Human Rights, or (having already abolished the death penalty) the American Convention on Human Rights – Article
4(3) of which forbids them to reintroduce it.

the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in 1993 and the International
Criminal Tribunal for Rwanda in 1994. Nor is it available as a sanction for genocide, other
grave crimes against humanity and war crimes in the Statute of the International Criminal
Court established in 1998.

Of particular significance was the adoption, in Vilnius on 3rd May 2002 of Protocol No 13
to the European Convention for the Protection of Human Rights (ECHR): “Convinced that
everyone’s right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the
death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the
inherent dignity of all human beings” the member states resolved “to take the final step to
abolish the death penalty in all circumstances, including acts committed in time of war or
the imminent threat of war”. By February 2005, 30 countries had ratified the protocol and a
further 13 had signed it. The only States so far not to have acceded to this treaty are Armenia,
Azerbaijan and Russia. Altogether, by the end of 2004, 74 countries had ratified one or
other of the international treaties or conventions which bars the imposition of capital
punishment.19

The overall conclusion must be not only of a decline in the numbers of countries with the
death penalty on their statute books, but even in the countries that have retained it, a decline
in the frequency with which they have recourse to executions. In all but a handful of countries
judicial executions take place only rarely. It is clear that the concept of ‘the most serious’
must be interpreted in the light of this movement towards a customary international legal
culture that either opposes the death penalty completely or regards it as a sanction to be
used only extremely rarely.

An Inevitably Slow Process? – Lessons to be learned from the British experience
As I pointed out in my contribution to Renmin University’s recent publication The Road to
Abolition, Chinese commentators have often noted that several European countries reached
the stage of abolition through a process of gradually reducing the scope of crimes for which
the death penalty was appointed until it remained solely for murder, and then further reduced
the kinds of murder to which capital punishment could apply until total abolition was
achieved. Here they were following the analysis of Marc Ancel, who in his 1962 report had
stated that ‘the process of abolishing capital punishment has gone through much the same

22ปที่ 2 ฉบับที่ 1  เดือนกรกฎาคม 2550



20 See Leon Radzinowicz and Roger Hood, A History of English Criminal Law, vol. 5, The Emergence of Penal Policy, London:
Stevens, 1986, pp. 661-671.

stages [i.e. the stages mentioned above] everywhere.’ Nevertheless, Ancel was wise enough,
perhaps it would be better to say sufficiently prescient, to add that there was no ‘uniform
rule in this connection’.

How right he was. I shall not repeat the evidence published in my earlier article: but there
are plenty of examples in recent times where abolition has been achieved at a remarkably
swift pace without going through all these stages, or even if they have been gone through,
the whole process has been achieved within a relatively few years, not the century or so it
took the first European abolitionist countries to reach this goal.

The experience of the United Kingdom is especially relevant to the issue of how difficult it
is to try to retain capital punishment by defining a special category of crimes that are so
serious that capital punishment is justified for them, without introducing anomalies and
injustices that undermine public confidence in the administration of criminal justice.

By the early 1840s murder had become in practice the only crime for which people in
England and Wales were executed. With the gradual establishment of a modern form of
bureaucratic government and the expansion of democracy, the old ‘bloody code’ of criminal
justice based on haphazard and random enforcement backed up by the terror of capital
punishment was being  replaced by a system of policing to try to ensure more certainty of
punishment, proportionate to the crime committed. By 1861 capital punishment had been
abolished in law for all crimes save murder and crimes against the state – treason, piracy
and arson in Her Majesty’s dockyards – which were only in practice enforced (and then
very rarely) in wartime.

But murder (for which the death penalty was mandatory) could, of course take many forms
and soon efforts were being made to define more precisely which types of murder, in what
circumstances and by what types of perpetrators, merited capital punishment. Attempts
made in the 1860s and 1870s to redefine in a more restricted way the common law of
murder or to divide murders into those that were ‘capital’ and those that were not, proved to
be futile. No agreement could be reached on how this could be done.20 Nor did the judges
wish to be given the power to exercise discretion, for as the Lord Chancellor put it, the
sentence of death would “become the sentence of the Judge and not of the law … [this]
would place the judges in a position of very considerable embarrassment, and perhaps
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impair the respect in which they are held.” It was thus clear that the judiciary recognised
that public opinion did not always favour capital punishment.21 So, in order to restrict the
death penalty to “real murder”, the system of clemency known as the Royal Prerogative of
Mercy, exercised in practice by the Home Secretary [the nearest English equivalent to the
Minister of Justice], was widely employed. Between 1900 and 1949 1,080 males and 130
females were sentenced to death of whom 461 males (43%) and 117 females (90%) were
reprieved and their sentences commuted to life imprisonment.22

After attempts had been made to abolish capital punishment in the first half of the twentieth
century a compromise was again suggested whereby only the most serious types of murder
should be classified as ‘capital’. But there was no agreement on how this could be achieved.
The problem was that there were competing criteria for deciding which crimes should be
capital. Should they be ‘the most serious’ as defined by the degree of moral outrage and
disgust they evoked? Or should they be those that could be deterred by the threat of execution
– murders carried out by calculating criminals? It was soon realised that many crimes that
were morally outrageous were committed in circumstances where thought of the punitive
consequences were far from the perpetrator’s mind, whereas many that  might be deterred
were not crimes that evoked the greatest outrage. Wherever the line was drawn there were
bound to be anomalies that were morally and legally unsupportable.

In an attempt to find a solution the Labour government established a Royal Commission in
1949 to review not whether capital punishment should be abolished completely, but whether
‘liability to suffer capital punishment for murder … should be limited or modified, and if
so, to what extent and by what means”.23 After lengthy consideration of a great deal of
evidence the Commission, when it reported in 1953, rejected the idea that it was possible to
define in statute those murders that were ‘death worthy’ and those that were not. In a telling
passage the Commission stated:

“it is impracticable to frame a statutory definition of murder which would effectively limit
the scope of capital punishment and would not have over-riding disadvantages in other
respects … the quest is chimerical and must be abandoned”24

21 Ibid. p. 677.

22 Report of the Royal Commission on Capital Punishment 1949-1953 (Cmd. 8932, 1953), p. 9.

23 For an excellent and well-told account of the issues faced by the Royal Commission by an insider member,
see Sir Leon Radzinowicz, Adventures in Criminology, London: Routledge, 1998, chapter 10 at p. 252.

24 See n. 22, para 483, p. 167 and Conclusion 39 p. 278.
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The Commission concluded that the only workable solution would be to leave the decision
to the discretion of the jury. But recognizing that many would find this ‘unBritish’ solution
unpalatable and unworkable, it stated boldly:

“If this view were to prevail, the conclusion to our mind would be inescapable that in this
country a stage has been reached where little more can be done effectively to limit the
liability to suffer the death penalty and that the real issue is now whether capital punishment
should be retained or abolished”.

A Conservative government was then in power. Ignoring the Commission’s warnings it went
ahead with legislation – the Homicide Act of 1957 – which aimed to define a narrow group of
mandatory ‘capital murders’. This ‘most serious’ group consisted of murders committed in the
course or furtherance of theft or robbery, by using firearms or explosives, of police or prison
officers, or multiple murders. These were the type of murders which it was believed would be
likely to be committed by ‘professional criminals’ – not as a result of emotional turmoil or
sudden loss of control but as a result of premeditated intent. Under this formula, most killers of
young children for sexual purposes were spared, as were most who committed violent crimes,
unless they committed theft before or afterwards; those who shot their lovers committed capital
murder but not those who strangled, bludgeoned or poisoned them to death. So many anomalies
occurred that considerable public sympathy welled up for some of those who had committed
crimes that were subject to capital punishment yet were less heinous than those committed by
others whose offences did not fall under the definition of ‘capital murder’. There was the infamous
cases of Ruth Ellis executed for a crime passionel because she used a pistol rather than another
instrument, and Derek Bentley, a young man of limited intelligence who was later exonerated,
who was executed as an accessory to a shooting of a policeman even though he was in police
custody at the time and his accomplice who shot the policeman was too young to be hanged.
These and other cases, combined with concerns about the possible execution of an innocent
man, Timothy Evans (who was in fact later exonerated), produced a healthy parliamentary
majority –the Labour Party was in power – for abolishing the death penalty for murder in 1965
for a trial period of five years, even in the conservative dominated House of Lords. Abolition
was confirmed in December 1969.25

Over the following 30 years some Conservative members of parliament tried repeatedly – 13
times in all – to persuade the House of Commons to reintroduce the death penalty for certain
categories of murder. such as causing death through terrorist acts in 1982 and 1983 or the murder

25 By 343 votes to 185. See Leon Radzinowicz (1999), n. 23, pp. 245-279 at 272-3.
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of a child in 1987. They were defeated for the same reasons that the homicide act was scrapped;
namely that to pick one or two classes of murder out as deserving of death, when there might be
equally heinous offences committed in categories of murder not subject to capital punishment,
would inevitably produce anomalies and a sense of injustice. But what put an end to these
debates was a shocking spate of wrongful and unsafe convictions for just such offences. The
most notable were the cases of the ‘Birmingham Six’, the ‘Guildford Four’ and the Price Sisters,
all wrongfully convicted of murder through ‘terrorist bombings’, and Stefan Kisko, a man of
limited intelligence, wrongfully convicted of a child sex murder. All would certainly have attracted
the death penalty had it been available. This persuaded many who had previously supported the
reintroduction of capital punishment to change their minds: most prominent among them was
the then Conservative Home Secretary, Michael Howard, now the leader of the Conservative
Party. On the last occasion – 10 years ago in 1994 – that the question of the reintroduction of
capital punishment was debated in the British Parliament the motion was defeated by a very
large majority.26 Subsequently, an amendment to criminal justice legislation in 1998 abolished
capital punishment for piracy for which it had remained unused for very many years as well as
for treason.27 This was followed in the same year by abolition for all offences under military
law. It should be stressed however, that de facto abolition had been achieved in 1965, the last
execution in the United Kingdom having been carried out 40 years ago in 1964.

The United Kingdom has now ratified Protocols No. 6 and 13 of the European Convention of
Human Rights and the Second Optional Protocol to the ICCPR, confirming its commitment not
to reintroduce the death penalty for any offences. There is now no serious or major support for
reintroduction in Parliament or in the Press, nor is the cry for the return of the death penalty
frequently heard from the families of victims of murder, even after notorious murders. All the
judges who appeared as witnesses before the Royal Commission of
1949-53 were in favour of retaining the death penalty as the mandatory punishment for murder.
I do not know of even one High Court judge who would hold this view nowadays. The subject
appears to have passed into history.

It has become clear that there would always be an unbridgeable gap between those who believe
that ‘some persons may deserve to die’ for the crimes they commit, and those who believe, on
good grounds, that a state system for the administration of capital punishment cannot be devised

26 See Gavin Drewry, ‘The Politics of Capital Punishment’ in G. Drewry, G. and C. Blake (eds), Law and the Spirit of Inquiry
(1999), pp. 137 at 151 and 154. Also, Lord Windlesham, Responses to Crime, vol 3 (1996), pp. 60-61.

27 The last person executed for treason was the wartime propagandist for Germany ‘Lord Haw Haw’ who was hanged in 1946.
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which would meet the high ideals of equal, effective, procedurally correct and humane justice
that civilized democratic societies seek to implement.

Does China need to go through all the stages of this painful process? For it is not, as sometimes
suggested, a ‘necessary’ process. Rather should not those countries yet to abolish the death
penalty learn from the lessons of those who began the process towards abolition much earlier?
And, in any case, is the experience of those countries which abolished the death penalty within
the context of an ‘internal’ debate about the reform of the criminal justice system really relevant?
The ‘new wave’ of abolition has a different basis – the recognition of universal principles of
human rights that take precedence over utilitarian considerations and out-trump ‘public opinion’.
It is this recognition of the need to build and reinforce what the South African Constitutional
Court called a ‘human rights culture’ that has been the dynamic force behind the unprecedented
speed with which countries have embraced the abolition of capital punishment over the last 15
to 20 years.

  The power of information
After reviewing the evidence relating to the influence of data on public opinion in my book The
Death Penalty: a World-wide Perspective (3rd ed. 2002), I came to the conclusion that the better
citizens were informed about the nature, use and consequences of capital punishment the more
they were likely to prefer alternatives to it. I therefore concluded that “governments have a duty
to make sure that all their citizens have the opportunity to base their views about the death
penalty on a rational appreciation of the facts”. Furthermore, it seems axiomatic to me that
information on the way in which a criminal justice system operates, and in particular the outcomes
of its operations, should be made available to the public which the system serves. The system
should be accountable and its operation as transparent as possible. Only if the public, as well as
policy makers and academic commentators, are well-informed will it be possible to judge how
justice is in practice being administered and whether what is observed can be justified. This
seems to me incontrovertible, especially when human life is at stake.

It cannot be regarded as satisfactory that no one knows – at least officially –how many citizens
of a country are sentenced to death and how many of them are executed and how practices vary
in relation to different offences and in different parts of a country.  In none of the persuasive
articles on the case for abolishing the death penalty for various categories of economic crime
published in The Road of Abolition of the Death Penalty in China have the authors been able to
provide any information on how many people are actually sentenced to death and executed for
such crimes. Surely it would help to know if the numbers are large or small, whether the practice
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is based on consistent criteria or, as one suspects from studies in other countries, entirely arbitrary
and discriminatory. If that were shown, it would undoubtedly influence the debate.

In conducting a review for the United Nations I was faced with estimates of the number of
executions which varied enormously. According to the NGO ‘Hands Off Cain’, there were at
least 3,138 executions in China in 2002 but Amnesty International through its search of newspaper
reports had recorded only a third as many – 1,060. Hands Off Cain reported, on the basis of
information emanating from ‘a judicial source’ in China, that at least 5,000 people were executed
in 2003, whereas Amnesty’s figure was 763. This is an extraordinary state of affairs. How can
one pursue a rational debate without data that can be relied upon?

Furthermore, without properly complied information it is not possible to ascertain, for each
category of crime, how many death sentences of an ‘immediate’ kind are reduced to a suspended
death sentence at the trial of second instance (the appeal stage). Nor, if I may say so, is the
method of reporting and counting crimes very helpful when it comes to classifying crimes in a
way that can be compared with international trends. The method of counting by motive rather
than result is especially problematic in understanding the use of capital punishment. In Europe
and America a robbery resulting in death would be classified as a homicide, a rape resulting in
death as a homicide, whereas in China they would be counted as robbery and rape. Even if
statistics were published, this method would not allow one to calculate how many people were
executed for crimes that did or did not result in a homicide.

Thus, it is once more necessary to state how important it is for countries to take heed of and to
implement Resolution 1989/64 of the Economic and Social Council so as to ensure the annual
(if possible) publication for each category of offence for which the death penalty is authorized,
the number of persons sentenced to death, the number of executions actually carried out, the
number of persons under sentence of death, the number of death sentences reversed or commuted
on appeal and the number of instances in which clemency had been granted.

This should be backed up by a far greater willingness of the authorities to allow researchers to
investigate in more detail than any official statistics could provide, for what specific criminal
events, for what types of offender and in what circumstances, capital punishment is being
employed in practice. The fact that researchers are beginning to uncover how capital punishment
is enforced in China is to be greatly welcomed and I am confident that their findings will prove
to be of immense value to decision makers in government as China proceeds along The Road to
Abolition.
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ดร.อทุศิ  ขาวเธยีร*

บทนำ

การพัฒนาประเทศแมนจะเกิดผลสำเร็จจากการมีแผนพัฒนาและมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ มบีคุลากรทีม่สีมรรถนะมคีวามสามารถ อยางไรกต็ามผลพวงของการพฒันาสดุทายอาจจะไม
ตกถงึสงัคมสวนรวม ไมไดถงึกลมุเปาหมาย แตจะหายหกตกหลนไประหวางทาง หากประเทศชาตมิกีาร
ทจุรติคอรรปัชัน่รนุแรง ผลพวงของการพฒันาจะไมเกดิผลกระทบกบัคนสวนใหญ และการพฒันาประเทศ
ไมกาวหนาในทีส่ดุ

วสิยัทศันของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที1่0 ทีม่งุใหเกดิความอยเูยน็เปนสขุจะไม
ประสบผลสำเรจ็ไดเชนกนั ถาไมคำนงึถงึการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ ซึง่เกีย่วของสมัพนัธกบัการ
พฒันาประชาธปิไตยและวฒันธรรมธรรมาภบิาล การประกนัความสำเรจ็ของการพฒันาประเทศ จงึขึน้อยู
กบัประสทิธภิาพจากการขจดัปญหาดงักลาวมใิหเกดิขึน้จนเปนสวนหนึง่ของวถิกีารดำเนนิชวีติในสงัคมไทย
โดยการสรางกระบวนการเรยีนร ูปลกูฝงจติสำนกึการดำเนนิชวีติอยางมเีหตผุล ยอมรบักตกิาการอยรูวมกนั
อยางสจุรติชน ตระหนกัในสทิธหินาทีเ่สรภีาพ และความเสมอภาค โดยไมแสวงหาอำนาจและใชอำนาจอยาง
ไมเปนธรรมและเอาเปรยีบ รวมทัง้มอีดุมการณ คานยิมทีส่นบัสนนุการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนั
มพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ตลอดจนคานยิมทีไ่มยอมรบัการทจุรติประพฤตมิชิอบ

จำเปนอยางยิง่ทีป่ระชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่เยาวชนและผนูำในสงัคมทกุระดบั จะตองตระหนกัถงึ
ภยัจากปญหาคอรรปัชัน่ทีม่ผีลกระทบตออนาคตของประเทศและสมคัรใจมสีวนรวมในการปองกนัและ
ปราบปรามอยางแทจรงิ ทัง้นีก้ารเพิม่ประสทิธภิาพกลไกกระบวนการตรวจสอบการใชอำนาจรฐัเพือ่การ
ปองกนัปราบปรามทจุรติจะไดผล รวมทัง้การเมอืงจะเขมแขง็และเปนอสิระและเปนธรรมมากขึน้ไดก ็เพราะ
มกีารสนบัสนนุและความรวมมอืของประชาชนเปนปจจยัสำคญั

โครงสรางการทจุรติ

การทจุรติในอดตีสวนใหญมกัเปนเรือ่งของปจเจกชนหรอืกลมุคนไมกีค่นรวมมอืกนั เปนการกระทำ
เพือ่ผลประโยชนหรอืบางครัง้อาจเปนการแกไขปญหาความขดัสนของตนเอง และแมจะยงัคงมปีญหาการ
ทุจริตประพฤติมีชอบโดยปจเจกชน หรือคนกลุมนอยอยูแตผลกระทบไมรุนแรงเทากับการทุจริตในยุค
ปจจบุนั ซึง่เปนการทจุรติแบบครบวงจร เปนวฏัจกัรและเครอืขายทจุรติคอรรปัชัน่ เกดิขึน้ทกุระดบัและอยาง
เปนระบบ เปนกระบวนการรวมมอืของกลมุ นกัการเมอืง ขาราชการ และนกันกัธรุกจิทัง้ในและตางประเทศ
เปนวฏัจกัรและเครอืขายทจุรติคอรรปัชัน่ จากการทีก่ฎหมายออนแอ ขาดประสทิธภิาพในทางปฎบิตั ิ เนน

* รองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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การปราบปรามทจุรติ โดยการตดัสนิแบบองิหลกัฐานทีจ่ะเขาถงึผกูระทำผดิไดยากมาก และกระบวนการ
ดำเนนิการโดยทัว่ไปไมสามารถจะเขาถงึนายใหญและผมูอีทิธพิลตางๆ ประกอบกบัผเูสยีหายสวนใหญไม
กลาเขาแจงความรองเรยีนหรอืเปนพยาน การรณรงคปราบปรามเปนไปอยางฉาบฉวยของทางราชการเพือ่
ผลประโยชนเฉพาะหนาไมตอเนือ่ง และเปนการเลอืกปราบเฉพาะลกูแถว ทัง้หมดนีท้ำใหผมูอีทิธพิลและ
นายใหญ (ในคราบของขาราชการ นกัการเมอืง นกัธรุกจิ)สามารถอยรูอดไดและเตบิโตดวย อกีทัง้สามารถ
รอมชอมและตอรองกันเพื่อผลประโยชนทางการเมืองจนเปนกลุมอิทธิพลที่สามารถประสานเครือขาย
ผลประโยชนได นำไปสคูวามไดเปรยีบในการไตเตาทางการเมอืงทัง้ระดบัทองถิน่และระดบัชาต ิบคุลา
กรของเครือ่ขายสามารถแสวงหาอำนาจมบีทบาทหนาทีแ่ละอำนาจทางการเมอืงทีจ่ะคมุครองและเสรมิเครอื
ขายการประพฤตมิชิอบใหอยเูหนอืกฎหมายทัง้ในและนอกรฐัสภา เกดิการใชอำนาจผกูขาดอยางไมเปน
ธรรมนำไปส ูการประกอบและ/หรอืสนบัสนนุธรุกจินอกกฎหมายทีท่ำรายไดสงูกวา โดยใชการประกอบ
ธรุกจิอืน่บงัหนา ทัง้นีเ้ครอืขายทจุรติคอรรปัชัน่จะมกีารขยายอทิธพิลและอำนาจและเสรมิสมรรถนะการ
ประพฤติมิชอบไดอยางกวางขวาง มีการแทรกแซงทางการบริหารและองคกรตรวจสอบ ทั้งการกอ
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม การแขงขนัทางธรุกจิทีไ่มยตุธิรรม การขมข ูประทษุรายทางสทิธ ิทาง
รางกายและทรพัยสนิ การเรยีกเกบ็คาคมุครอง คาฮัว้ หนุลม สวย ซึง่เปนการลดิรอนระบอบประชาธปิไตย
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนระบบการบริหารของรัฐใหเสื่อมประสิทธิภาพ ทำใหการพัฒนา
ถดถอย รวมทัง้ทำใหเกดิการทำลายทรพัยากรธรรมชาต ิสจุรติชนขาดความเชือ่มัน่ในการประกอบการที่
สจุรติและขาดความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ

การอางหลักกฎหมาย
ขาดหลักฐานเขาถึงนายใหญ

การดำเนินคดีตองการผูเสียหาย
รองเรียนและพยาน

การรณรงคอยางฉาบฉวย
เพื่อผลเฉพาะหนา

การเลือกปราบ
เพียงเฉพาะลูกแถว

การประกอบธุรกิจบังหนา
(อาทิ บริษัทกอสราง นายหนา

บริษัทรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)

การริดรอนระบบประชาธิปไตย
การระเมิดสิทธิมนุษยชนและ

ระบบการบริหารเสื่อม
ประสิทธิภาพการพัฒนาถดถอย
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ฯลฯ

ผูมีอิทธิพลและนายใหญ
(ในคราบของขาราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ)

รอดไดและเติบโตทุกกรณี

ความไดเปรียบ
ในการไตเตาทางการเมือง

ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ

บทบาทหนาที่และอำนาจ
ทางการเมืองที่จะคุมครอง

และเสริมขายการประพฤติมิชอบ
ที่อยูเหนือกฎหมาย
ทั้งในและนอกรัฐสภา

การประกอบ
และหรือสนับสนุน
ธุรกิจนอกกฎหมาย
ที่ทำรายไดสูงกวา

ขาดความเชื่อมั่น
ในการประกอบการสุจริต

ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
ทุกระดับ

การขยายอิทธิพลและอำนาจและสมรรถนะ
การประพฤติมิชอบไดอยางกวางขวาง

การกออาชญากรรม
ทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ

การแขงขันทางธุรกิจ
ที่ไมยุติธรรม

การขมขู ประทุษราย
ทางสิทธิ รางกาย
และทรัพยสิน

การเรียกเก็บคาคุมครอง
คาฮั้ว หุมลม สวย

การรอมชอมและตอรองกัน
เพื่อผลทางการเมือง

ขาราชการและนักการเมือง
จากวงการทุจริต

กลุมอิทธิผล ผูใหญ
ที่สามารถประสานเครือขาย

ผลประโยชนได

กลุมผลประโยชน
ประจำถิ่น “นักเลง”
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วฏัจกัรและเครอืขายทจุรติคอรรปัชัน่
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สงัคมไทยและปญหาคอรรปัชัน่

ประชาชนคนไทยสวนมากทีต่องทำมาหากนิและเผชญิกบัปญหาปากทองทัง้ของตนเองและครอบ
ครวั มกัจะเบือ่หนายและวางเฉยไมมปีฏกิริยิาตอพฤตกิรรมการใชอำนาจหนาทีท่ีไ่มถกูตอง และยงัละเลย
ชนิชาตอการคอรรปัชัน่ทัง้รายยอยและการทจุรติโดยทัว่ไป การเผกิเฉยชนิชาของสงัคมตอพฤตกิรรมการ
ทจุรติคอรรปัชัน่นำไปสคูวามเสือ่มของสงัคม ภาคราชการถกูแทรกแซง กดดนั ลดิรอนอำนาจ การคมุครอง
สทิธสิาธารณะลดลง ความยตุธิรรมถดถอย และยงัมคีนไทยอกีสวนแปลความเกีย่วกบัการคอรรปัชัน่ผดิดาน
บางแปลวาการใหสนิบนเปนความมนี้ำใจ หรอืนกัการเมอืงอาจอางวาจำเปนตองหาทนุเขาพรรค เพือ่การเขา
มาชวยบรหิารทางการเมอืง ทำใหเกดิการทจุรติตออำนาจหนาที ่มกีารใชอำนาจและดลุพนิจิเพือ่ผลประโยชน
แกตนและพรรคพวก การเผกิเฉยและยอมรบัของสงัคมยงัเปดโอกาศใหทรพัยสนิจากการทจุรติเปนกำลงัทนุ
ทีส่ามารถใชจายอยางเชนเดยีวกบัเงนิสจุรติได และผทูจุรติยงัไดรบัการค้ำจนุใหอยรูอดโดยงาย การเมอืงแบบ
ปนเปอนนำไปสกูารเกดิความเสีย่งและวกิฤตศรทัธาตอระบบและรฐับาล  นอกจากนีก้ารเมนิเฉย และยอม
รบัของคนสวนใหญยงักอมมุมองวติถารทีว่า การทจุรติอาจเปนประโยชนบางตอเศรษฐกจิและการคอรรปัชัน่
อาจชวยกระตนุใหการทำงานของหนวยงานของรฐัมปีระสทิธภิาพขึน้ ทีว่า “เงนิมางานวิง่ เงนินิง่งานสะดดุ”
ยงัมสีาเหตเุกีย่วโยงทีส่ำคญัและเปดโอกาสใหเกดิการใชอำนาจเพือ่ประโยชนทีไ่มเปนธรรม อทริะบบการ
ปกครองการบรหิารภาครฐัของไทยทีก่ระจกุตวัอำนาจในการปกครองทัง้สวนกลางและสวนภมูภิาคมากเกนิ
จำเปน อนัเปนโครงสรางระบบทีเ่อือ้ตอการคอรรปัชัน่ทัง้ทางดานกฎหมายและวฒันธรรมทีม่มีาแตดัง่เดมิเดมิ
นอกจากนีว้งการสงัคมและหนวยงานหลายแหงของไทยเรายงัมคีวามสบัสนและการพจิารณาแตเพยีงวาการ
คอรรปัชัน่มสีาเหตหุลักจากปญหาจรยิธรรมและความโลภเทานัน้ ทำใหมาเนนทีก่ารเสรมิสรางจรยิธรรม การ
ยกระดบัจรยิธรรม และไมสนใจกบัการดำเนนิการแกไขปญหาอยางควบคทูัง้ทางการปองกนัและปราบปราม
อยางสมดลุ การดำเนนิการของภาครฐัสวนใหญจงึไมใหความสนใจเปนพเิศษตอการประสานงานระหวาง
หนวยปองกนัและหนวยปราบปราม ทำใหปญหาการคอรรปัชัน่ยงัคงอยแูละขยายตวัอยางมาก  เกดิความสญู
เสยีและผลกระทบตอประสทิธภิาพของระบบเศรษฐกจิของประเทศ ทำลายความเชือ่มัน่ตอระบบยตุธิรรม
เพิม่ภาระทางการเงนิและการจดัการแกวงการธรุกจิ ลดโอกาสการแขงขนัในสากล ทัง้หมดทัง้ปวงจนทาย
ทีส่ดุอาจจะนำไปส ูภาวะขาดเสถยีรภาพของรฐับาลและทำใหกลไกไมสามารถขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ
ไปได
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แนวคดิเบือ้งตนของการแกไขปญหาทจุรติคอรรปัชนั

แนวทางการแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นอาจตองแกไขที่ระบบการปกครองการบริหารภาครัฐที่
กระจกุตวัอำนาจมากเกนิไป โครงสรางระบบทีเ่อือ้ตอการคอรรปัชัน่นีเ้ปนปญหาทัง้ทางดานกฎหมายและ
วฒันธรรมเปนแนวทางปฎบิตัทิีส่งัคมชนิชามาแตเดมิ ตองแกไขดวยการลดและกระจายอำนาจการกำกบั
อำนาจการปกครอง และสนบัสนนุระบบการเมอืงและรฐับาลทีเ่นนการมสีวนรวม กระจายอำนาจจากสวน
กลางสทูองถิน่ โดยใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนควบคกูบัการถวงดลุ คานอำนาจ
รฐัอยางโปรงใสสมเหตสุมผล ตองทำใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถงึความรแูละการศกึษา ตลอดจนได
รบัการปลกูจติสำนกึใหมคีวามรบัผดิชอบตอผลประโยชนสาธารณะกระทัง่เปนปกตวิสิยั สามารถรวมกนั
สรางภมูคิมุกนัทางคานยิม วฒันธรรม มใิหยอมรบัพฤตกิรรมการใชอำนาจผกูขาดผลประโยชนทีไ่มเปน
ธรรมตอสงัคมสวนรวม  สวนในภาครฐัจะตองเนนการปรบักฎระเบยีบเพือ่ลดอำนาจการกำกบัควบคมุทีไ่ม
จำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบทางการที่เนนการกำกับควบคุมธุรกิจและระบบตลาด ตองมีการปฏิรูป
กฎระเบียบเพื่อเสริมสิทธิเสรีภาพ ทบทวนปญหาสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพของสาธารณชน นำไปสู
ระบอบสงัคมทีส่งเสรมิเศรษฐกจิเปดและสทิธเิสรภีาพในการอยรูวมกนัอยางสนัต ิมกีารทบทวนสมดลุของ
สภาวะเศรษฐกจิและสงัคม และสิง่แวดลอมทีด่ ีใหผผูลติและผบูรโิภคตางมอีำนาจตอรองทีส่มเหตสุมผล
รวมทัง้สรางเสรมิกลไก เครือ่งมอืในการปราบปรามคอรรปัชัน่ระดบัตางๆ ใหสามารถทำงานรวมกนัระหวาง
ประชาชน ภาคเอกชน ภาครฐัและสือ่มวลชนอยางตอเนือ่ง ในการปองกนัและขจดัระบบธรุกจิการเมอืงที่

การแปลความ การคอรรัปชั่น
ผิดดาน เปนความมีน้ำใจ

อางอยางมีอคดี; จำเปนตองหาทุนเขาพรรค
เพื่อการชวย บริหารทางการเมือง

ประชาคมมักไมมีปฏิกริยาตอพฤติกรรม
การใช-วาง อำนาจ-หนาที่ ไมถูกตอง

ประชาคมละเลยตอการคอรรัปชั่น
รายยอยและการทุจริตโดยทั่วไป

สังคมเสื่อม; ภาคราชการถูก
แทรก กดดัน ริดรอนอำนาจ

การคุมครองสิทธิสาธารณะลดลง
ความยุติธรรมถดถอย

ภาวะขาด
เสถียรภาพ
ของรัฐบาล

เกิดความสูญเสียและผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพ ของระบบเศรษฐกิจประเทศ;

-ทำลายความเชื่อมั่นตอระบอบความยุติธรรม
-เพิ่มภาระทางการเงินและจัดการแกวงการธุรกิจ

-ลดโอกาสการแขงขันในสากล

ความเสี่ยง;วิกฤตศรัทธา
ตอคน ระบบและรัฐบาล

ปญหาคอรรัปชั่นคง
อยูและขยายตัว

ผูทุจริตไดรับ
การค้ำจุนใหอยูรอด

เนนมาตรการลงโทษผูกระทำผิด

เนนมาตรการเสริมและ
ยกระดับจริยธรรม

ผูเรียนรูดานจริยธรรมอาจแปรปรวนในภาวะสับสนทางวัฒนธรรมและระบบ
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ระบบการปกครองการบริหาร
ภาครัฐที่กระจุกอำนาจเกินไป

ความสับสน; พิจารณาวาการคอรรัปชั่น
มีสาเหตุหลักจากปญหาจริยธรรมและ

ความโลภเทานั้น

โครงสรางระบบที่เอื้อตอการคอรรัปชั่น
ทั้งทางดานกฎหมายและวัฒนธรรมเดิม

ทรัพยสินจากทุจริต
ทุจริตตออำนาจหนาที่ใชอำนาจและดุลพินิจ

เพื่อผลประโยชนแกตนและพรรคพวก

มุมมองวิตถาร; การทุจริตอาจเปนประโยชนบางตอเศรษฐกิจ
และการคอรรัปชั่นอาจชวยกระตุนใหการทำงานของหนวยรัฐ

มีประสิทธิภาพขึ้นบาง (“เงินมางานวิ่ง เงินนิ่งงานสะดุด”)

สถานการณ
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ใชกระแสทนุนยิมไปในทางทจุรติ ไมใหกลมุชนใดพรรคใดใชอำนาจผกูขาดและแทรกแซงการบรหิารอยาง
ไมเปนธรรม มกีารปรบัปรงุโครงสรางและบทบาทขององคกรอสิระใหสามารถปองกนัและปราบปรามการ
ทจุรติทดัเทยีมตางประเทศ ตลอดจนปฏริปูกฎหมายดานสทิธเิสรภีาพทีเ่กีย่วของกบัการทจุรติ และบงัคบัใช
กฎหมายดานการปราบปรามทจุรติฯอยางเสมอภาคและเปนธรรม  ทัง้นีก้ลไกและเครอืขายทีม่บีทบาทหนาที่
เกีย่วของกบัการปองกนัและปราบปรามทจุรติคอรรปัชัน่จะตองเขาใจวาหวัใจของการปราบปรามการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบ คอื “ประชาชน”โดยผานกระบวนการมสีวนรวมเทานัน้ทีจ่ะทำใหเกดิสงัคมทีค่อรรปัชัน่ลด
ลงและมสีทิธเิสรภีาพขยายเพิม่ขึน้

แนวทางชีน้ำภายใตแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่๑๐

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัปจจบุนัไดชีแ้นะบทบาทการประสานงานระหวางภาค
รฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกนัปราบปรามทจุรติคอรรปัชัน่ซึง่มสีาระสำคญํเสนอแนะให
ภาครฐัสามารถเขารวมกระบวนการปองกนัปราบปรามคอรรปัชัน่อยางไดผลหาก

(๑) ภาครฐัเนนบทบาทหลกัในการรณรงคสรางกระบวนการเรยีนร ูปลกูฝงจติสำนกึ คา
นยิมตามหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ เสรมิสรางวฒันธรรม
ประชาธปิไตยและจติสำนกึธรรมาภบิาลใหแกประชาชนทกุระดบั ทกุภาคสวน และทกุสถาบนั/หนวยงาน
องคกรอยางตอเนือ่งจรงิจงั โดย

แนวคดิการแกไขปญหา
ระบบการปกครองการบริหาร
ภาครัฐที่กระจุกอำนาจเกินไป

ความสับสน; พิจารณาวาการคอรรัปชั่น
มีสาเหตุหลักจากปญหาจริยธรรมและ

ความโลภเทานั้น

โครงสรางระบบที่เอื้อตอการคอรรัปชั่น
ทั้งทางดานกฎหมายและวัฒนธรรมเดิม

ผูทุจริตไดรับ
การค้ำจุนใหอยูรอด

ความเสี่ยง;วิกฤตศรัทธา
ตอคน ระบบและรัฐบาล

เนนมาตรการลงโทษผูกระทำผิด

เนนมาตรการเสริมและ
ยกระดับจริยธรรม

ปญหาคอรรัปชั่นคง
อยูและขยายตัว

ผูเรียนรูดานจริยธรรมอาจแปรปรวนในภาวะสับสนทางวัฒนธรรมและระบบ

ทบทวนปญหาสิทธิมนุษยชนและ
อิสรภาพของสาธารณะชน

การปฏิรูปกฎระเบียบ
เพื่อเสริมสิทธิเสรีภาพ

ระบอบสังคมที่สงเสริมเศรษฐกิจเปด
และสิทธิเสรีภาพในการอยูรวมกันอยางสันติ

ทบทวนสมดุลของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
(ผูผลิตและผูบริโภคตางมีอำนาจการตอรองที่สมดุล)

สังคมที่คอรรัปชั่นลดลง
และสิทธิเสรีภาพ

ขยายเพิ่ม

ลดและกระจายอำนาจการกำกับ-ปกครอง
และหนุนระบบการเมือง-รัฐบาลที่เนนการมีสวนรวม

ทบทวนแกไข; ระบบทางการ
ที่เนนการกำกับควบคุมธุรกิจและระบบตลาด

ภาครัฐเนนการออกกฎระเบียบเพื่อกำกับควบคุม
เนนการออกใบอนุญาตและสัมปทานรูปแบบ

ตางๆ
อุทิศ / อกพ. มีค. 47
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(๑.๑) สนบัสนนุการจดัทำแผนพฒันาผนูำ สรางกลมุแกนนำในระดบัครอบครวั
โรงเรยีน ชมุชน และทกุภาคสวนในสงัคม ใหเปนศนูยกลางการรณรงคสรางกระบวนการเรยีนรใูนเรือ่งการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ

(๑.๒) สงเสรมิความรวมมอืระหวางภาคราชการ บาน สถาบนัทางศาสนา โรงเรยีน
และสือ่ในการปลกูฝงจติสำนกึเดก็ เยาวชน ประชาชนในเรือ่งธรรมาภบิาล สรางความตระหนกัและตอตาน
การทจุรติประพฤตมิชิอบ โดยสรางเยาวชนธรรมาภบิาลตอตานคอรรปัชัน่ในโรงเรยีนและชมุชน จดัสรร
งบประมาณ การเผยแพรประชาสมัพนัธเรือ่งธรรมาภบิาลแก สถาบนัทางศาสนา โรงเรยีน และสือ่

(๒) สนบัสนนุสถาบนัการศกึษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน สถาบนัอดุมศกึษา และ
สถาบันวิชาการตางๆ  สรางองคความรูใหแกประชาชนและเยาวชน ใหเขาใจสิทธิ หนาที่ในระบอบ
ประชาธปิไตย และยดึถอืปฏบิตัใินวถิชีวีติ โดย

(๒.๑) จดัทำหลกัสตูรวชิาวาดวยการพฒันาองคความรเูกีย่วกบัธรรมาภบิาลและการปองกนั
และปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ และเผยแพรตอสาธารณชน เพือ่กระตนุสงัคมใหตืน่ตวั ตระหนกั
และเขารวมในการตรวจสอบปญหาทีเ่กีย่วกบัธรรมาภบิาลและการทจุรติประพฤตมิชิอบ ตลอดจนพฒันา
เครอืขายทีแ่นนแฟนกบัสือ่ ภาคประชาสงัคม และองคกรเอกชน เพือ่ทีจ่ะปอนขอมลูทีถ่กูตองและครบถวน
ใหแกแนวรวมในการตอตานทจุรติประพฤตมิชิอบ รวมทัง้การจดัใหมกีจิกรรมฝกอบรม เวทสีมัมนาแลก
เปลีย่นเรยีนร ู เปดพืน้ทีส่าธารณะทางสงัคมเกีย่วกบัสทิธหินาทีใ่นระบอบประชาธปิไตย คณุธรรมกบัวถิี
สังคมไทย ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธปิไตย

(๒.๒) ศกึษาวจิยัและสรางนวตักรรม เพือ่ชีน้ำใหเกดิการเรยีนรแูละวเิคราะหหาแนวทาง
การพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตย วฒันธรรมธรรมาภบิาลทีเ่หมาะสมกบัการดำเนนิวถิชีวีติของสงัคมไทย

(๓) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอำนาจการตัดสินใจโดยให
ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนควบคกูบัการถวงดลุ คานอำนาจรฐัอยางโปรงใสสมเหตุ
สมผลในการพฒันาประเทศในรปูของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการรวมกบัภาครฐั พรอมทัง้ใหมสีทิธิ์
รบัรขูอมลูขาวสารอยางเทาเทยีมกนั รวมทัง้จดัทำแผนพฒันาผนูำทางสงัคมในทกุระดบั เพือ่ใหเปนตวัแบบ
ใหเยาวชน ประชาชนไดยดึเปนตนแบบทีด่งีามสบืตอไป

(๔) พฒันาระบบราชการใหมปีระสทิธภิาพและมคีวามโปรงใสมากขึน้ โดย

(๔.๑) ปรบับทบาท ภารกจิใหเหมาะสมกระทดัรดั และคมุคา มกีารพฒันาการให
บรกิาร/ ดำเนนิงานในรปูแบบรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส องคกรลกัษณะพเิศษ องคกรมหาชน หนวยงานบรกิาร
รปูแบบพเิศษ เปนตน มากขึน้ พรอมทัง้มกีารศกึษาวจิยัเพือ่มกีารปรบัลดขนาดกำลงัคนใหเหมาะสมเพือ่ลด
งบประมาณคาใชจายดานบคุลากร โดยมกีารพฒันาหลกัเกณฑและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารงานของ
องคกรรปูแบบพเิศษทีอ่ยภูายใตการกำกบัของรฐับาลดงักลาว
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(๔.๒) พฒันาศกัยภาพขาราชการ/เจาหนาทีภ่าครฐัอยางตอเนือ่งตัง้แตเขารบัราชการ
และในระหวางรบัราชการเปนระยะๆ อยางสม่ำเสมอ เพือ่สรางความเขาใจและตระหนกัถงึความสำคญัของ
ธรรมาภบิาลและการมสีวนรวมของประชาชน โดยเนนในประเดน็สำคญัๆ คอื การ ปลกูฝงขาราชการใหมี
จติสำนกึสาธารณะ ไมกระทำการทจุรติประพฤตมิชิอบ คำนงึถงึประโยชนของสาธารณะ พรอมรบัผดิชอบ
ตอสวนรวม และสามารถแยกเรือ่งสวนตวัออกจากสวนรวม พรอมทัง้พฒันาระบบประเมนิผลการเสรมิสราง
ธรรมาภบิาลทัง้ในระดบัองคกรและและในระดบับคุคล โดยผตูรวจราชการประจำกระทรวงและหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผปูระเมนิเบือ้งตน และนำผลการประเมนิไปใชประกอบการพจิารณาการจดัสรรรางวลั
ประจำปของสวนราชการ การพจิารณาความดคีวามชอบในระดบัเจาหนาที ่และรายงานผลการปฏบิตัริาชกา
รขององคกรตอสาธารณะ

(๕) กระจายอำนาจจากสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่เพิม่ขึน้ โดยสวนกลาง
ปรบับทบาทจากการควบคมุมาเปนการอำนวยความสะดวก กำหนดมาตรฐานการบรกิารและสนบัสนนุทาง
เทคนคิวชิาการ ควบคกูบัการสงเสรมิพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหพึง่ตนเอง สามารถจดัเกบ็รายได
ของตนเอง จดับรกิารสาธารณะไดทนัตอการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคมในทองถิน่ พรอมทัง้พฒันาขดี
ความสามารถของประชาชนใหมสีวนรวม เขารวมเปนหนุสวนในการพฒันาทองถิน่ของตนและมสีวนรวม
ในการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนและมรีะบบการตดิตามประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพควบคกูบัการถวงดลุ
คานอำนาจอยางโปรงใสสมเหตสุมผล จะทำใหสามารถปองปรามการกระทำทจุรติได

(๖) ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ใหตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของกลุม
จงัหวดั/จงัหวดั และสนบัสนนุใหปรบัสถานะจงัหวดัเปนหนวยขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณไดในระยะ
ตอไป พรอมทัง้ปรบับทบาทหนวยงานระดบักระทรวง กรม และจงัหวดั โดยกระทรวงควรปรบับทบาทเปน
หนวยกำหนดยทุธศาสตร นโยบายและชีน้ำเปาหมายการพฒันา กรมหรอืกลมุภารกจิ ควรปรบับทบาทเปน
หนวยสนบัสนนุความรวูทิยาการใหมและบรหิารจดัการใหเกดิผลสมัฤทธิ ์และจงัหวดัควรปรบับทบาทเปน
เจาภาพบรหิารจดัการภารกจิราชการทกุเรือ่งในพืน้ทีจ่งัหวดั รวมทัง้มบีทบาทสนบัสนนุชวยเหลอืองคกรทอง
ถิน่กระจายอำนาจจากสวนกลางสทูองถิน่ โดยใหประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบในทกุขัน้ตอนการ
ใชจายงบประมาณ ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถงึความรแูละการศกึษา ตลอดจนไดรบัการปลกูจติสำนกึ
ใหมคีวามรบัผดิชอบตอผลประโยชนสาธารณะ

(๗) ปฏริปูกฎหมาย กฎระเบยีบ และขัน้ตอน กระบวนการเกีย่วกบัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยการเปดโอกาสใหภาคแีละกลมุตางๆ เขามามสีวนรวมโดยการตรวจสอบกฎหมายทีม่ลีกัษณะ
การสรางความไมสมดลุในการจดัสรรผลประโยชน กฎหมายทีเ่ปดโอกาสการใชดลุยพนิจิของเจาหนาทีม่าก
เกนิไป การสรางความเขมแขง็ของกลไกการบงัคบัใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประ
กอบธรุกจิเพือ่ปองกนัไมใหเกดิการกระทำอนัไมเปนธรรมในการประกอบธรุกจิ

(๘) จัดทำการวิเคราะหโครงการและผลกระทบกอนเริ่มโครงการ สำหรับโครงการ/
มาตรการของรฐัทีม่ลีกัษณะของการใหการสงเสรมิหรอือดุหนนุแกธรุกจิเอกชน และใหระบผุทูีจ่ะไดรบั
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ผลประโยชนโดยตรง และผทูีจ่ะไดรบัผลโดยออม รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลและเผยแพรผลกระทบ
ของโครงการตอสาธารณชน เพิม่เตมิขอกำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัทิีห่ามมใิหมคีวามสมัพนัธในลกัษณะญาติ
พีน่อง โดยใหขยายครอบคลมุถงึความสมัพนัธเชงิธรุกจิดวย เพือ่ปองกนัปญหาในเรือ่งการขดักนัระหวาง
ผลประโยชนสวนตวัและผลประโยชนสวนรวมและปญหาการทจุรติคอรรปัชัน่ ในขณะเดยีวกนัการออกกฎ/
ระเบยีบของกระทรวงตองมกีารรบัฟงขอคดิเหน็ของผมูสีวนไดเสยีทัง้ทางตรงและทางออม

(๙) บทบาทขององคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ
(คณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผนดนิ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง ผตูรวจการแผนดนิรฐัสภา และคณะกรรมการสทิธมินษุยชน) ควร
มบีทบาทสนบัสนนุการปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบในภาครฐัและภาคการเมอืง โดย
การตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจาหนาทีร่ฐัและนกัการเมอืงใหมคีวามโปรงใส สจุรติ และสราง
ความเปนธรรมใหกบัผทูีเ่กีย่วของ โดยรฐัสนบัสนนุงบประมาณการบรหิารจดัการและการดำเนนิงานให
อยางเพยีงพอ

บทบาทภาคเอกชนและประชาชน

นอกจากบทบาทของภาครฐัแลว แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิยงัชีแ้นะบทบาทภาค
เอกชนควรมบีทบาทรวมอยางสำคญัโดยเฉพาะอยางยิง่การประกอบธรุกจิดวยความโปรงใส มจีรยิธรรม
คณุธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชพี และซือ่สตัยตอภาคทีีเ่กีย่วของทกุภาคสวน รวมทัง้มบีทบาทในการจดั
ฝกอบรมผปูระกอบการธรุกจิใหมคีวามรคูวามเขาใจในหลกัการบรรษทัภบิาล รณรงคสรางความรคูวามเขา
ใจใหธรุกจิเอกชน ผบูรหิาร / กรรมการ ผถูอืหนุ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป รถูงึประโยชนในการ “กำกบั
ดแูลธรุกจิทีด่”ี  วาจะนำมาซึง่ความไดเปรยีบเชงิแขงขนัทางธรุกจิ และกอใหเกดิภาพลกัษณทีด่ใีนดานความ
โปรงใส กำกบัควบคมุภาคธรุกจิในสงักดัใหดำเนนิธรุกจิอยางมธีรรมาภบิาล มคีวามซือ่สตัย สจุรติ ไมเอา
เปรยีบผบูรโิภค และมจีติสำนกึรบัผดิชอบตอสงัคม

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที๑่๐ ยงักลาวถงึบทบาทภาคสือ่มวลชนในการ
ปองกนัปราบปรามการคอรรปัชัน่

(๒.๑) เผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล
และวฒันธรรมตอตานการทจุรติประพฤตมิชิอบ ผานสือ่ทกุประเภทในรปูแบบทีห่ลากหลาย เขาใจงาย โดย
สอดแทรกในขาว ละคร บทเพลง และการละเลนพืน้เมอืง

(๒.๒) มสีวนรวมกบัภาคประชาสงัคมและนกัวชิาการตรวจสอบภาครฐัไดอยางเขม
แขง็ และไดรบัความไวเนือ้เชือ่ใจจากสงัคม โดยมกีารกำหนดมาตรฐานการนำเสนอขาว มกีารควบคมุการ
ปฏบิตังิานภายใตจรรยาบรรณทางวชิาชพีทีเ่ขมงวด รกัษาความเปนกลาง ความเปนอสิระในการเสนอขาว

(๒.๓) พฒันาความสามารถในการรายงานขาวในเชงิสบืสวนทีม่ปีระเดน็เชงิลกึ มี
การตรวจสอบขอมลูทีไ่ดรบั และคนหาขอมลูและขอเทจ็จรงิอยางครบถวน
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ดงัไดกลาวแลววาภาคประชาชนเปนสวนทีม่คีวามสำคญัสงูสดุในกระบวนการปองกนัและปราบ
ปรามปญหาคอรรปัชัน่ โดยประชาชนควรถอืเปนภาระความรบัผดิชอบในการ

(๑) ศกึษาเรยีนรใูนเรือ่งในสทิธ ิหนาที ่ความรบัผดิชอบ พฒันาความรสูกึในการ
เปนเจาของ หรอืใหเกดิจติสำนกึในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ ปกปอง ดแูล และ
มสีวนรวมในการพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ สามารถเขา
รวมแสดงความคดิเหน็อยางสรางสรรคในเวทสีาธารณะ และสามารถเขารวมกำหนดและตดัสนิใจนโยบาย
สาธารณะทีม่ผีลกระทบตอประชาชน

(๒) รวมตวักนัเปนองคกรตางๆ ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสรางเครอืขาย
การทำงานรวมกนัทีเ่ขมแขง็ และรวมกนัจดัตัง้องคการอสิระตางๆ เชน องคการอสิระดานการตอตานการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบ  องคการอสิระคมุครองผบูรโิภค เปนตน และเขารวมเปนกรรมการ อนกุรรมการของ
ภาครฐั เพือ่สามารถเขารวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การตรวจสอบและถวงดลุการใชอำนาจรฐั

(๓)         กลมุประชาคมในชมุชนควร  เขามสีวนรวมอยางสำคญัในกระบวนการ
บรหิารการพฒันาในชมุชนทองถิน่ โดยเจาหนาทีภ่าครฐัในระดบัจงัหวดัและประชาชนรวมกนัตกลงใจ จดั
ทำยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดั และเขารวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ใหการจดัทำโครงการและ
การจดัสรรงบประมาณสอดคลองกบัความตองการของชมุชน และใหชมุชนเปนแกนหลกัรวมตดิตามตรวจ
สอบการดำเนนิงานใหโปรงใส สจุรติ และเปนธรรม

แกนนำการปองกนัปราบปรามการคอรปัชัน่

การปองกนัปราบปรามการคอรปัชัน่ของภาครฐัประเทศไทยจะละเลยไมกลาวถงึบทบาท
การดำเนนิการรวมกนัของประชาชนและป.ป.ช.ซึง่จะเปนแกนนำทีส่ำคญัไมได

องคกรทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ จะตองพยายาม
ใหมกีารประสานงานและวางแผนรวมกนั ใหเกดิยทุธศาสตรการปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤติ
มชิอบระดบัชาต ิ เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืประสานงานปองกนัและปราบปรามรวมกนั

สำนกังานคณะกรรมการปองกนัปราบปรามการทจุรติคอรปัชัน่แหงชาต ิอาจเปนแกนหลกั
ของกระบวนการยกรางยทุธศาสตรการปองกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบระดบัชาต ิดงักลาว
และยงัจะตองแปลงยทุธศาสตรชาตเิปนแผนการดำเนนิการเฉพาะของสำนกังานฯเองโดยมแีผนการทำงาน
ระยะสัน้ทีอ่าจเนนการปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบควบคกูบัแนวทาง  แผนการทำงานระยะยาวที่
ตองเนนการปองกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบดวยควบคกูนัไป  โดนจำเปนตองสนบัสนนุและสงเสรมิการ
ศกึษา วจิยัดานการปองกนัและปราบปรามการทจุรติใหสงัคมไดรบัองคความรแูละตระหนกัในภยนัตรายที่
แทจรงิของการทจุรติคอรรปัชัน่อยางถกูตองและรเูทาทนั โดยมกีลไกในทางปฏบิตัทิีส่ำคญัควรเปนกลไก
เครือ่ขายทัง้ของภาคประชาชนและภาครฐั โดย ป.ป.ช.ตองสามารถกำหนดทศิทางและแนวทางการดำเนนิ
งานรวมกนัของภาคทีกุฝายใหเปนทีย่อมรบัของหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาคประชาชนและภาครฐัได
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การดำเนินการหลักๆของ ป.ป.ช.ควรเกิดจากการรวมมือกัน ใหเปนขอตกลงในเรื่องการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติภายใตการประสานความรวมมอืกนัขององคกรภาคประชาชนและองคกร
ภาครฐั โดยใหประชาชนมบีทบาทหลกัและเปนกลไกเสรมิความเขมแขง็ของ กระบวนการ ตลอดจนสนบั
สนนุแนวทางการกระจายบทบาทและอำนาจแกกลไกทกุระดบัใหสามารถทำงานครอบคลมุภารกจิรวมทัง้
การตดิตามตรวจสอบและเฝาระวงัการทจุรติอยางทนัการณ มกีารรวมมอืกบัหนวยงานระดบัทองถิน่และ
องคกรอิสระเพื่อเขาถึงประชาชน โดยป.ป.ช.จะตองมุงสงเสริมกระบวนการสรางจิตสำนึกกระตุนให
ประชาชนมสีวนรวมในการปองกนัการทจุรติ และสรางเครอืขายดำเนนิงาน ประสานและเชือ่มโยงเครอืขาย
ทัง้ภาครฐั เอกชน องคกร หนวยงานตางๆ เพือ่ลดการทจุรติทกุระดบัสงัคม

ป.ป.ช.ควรสนบัสนนุการวจิยัและระบบการศกึษาทกุระดบั เพือ่สรางองคความรเูกีย่วกบัการ
ตานภยัทจุรติแกผนูำภาคประชาชน เอกชน และการเมอืง รวมทัง้ปรบัทศันคต ิคานยิม วฒันธรรมในการตอ
ตานการทุจริตเพื่อกระตุนใหเกิดแนวรวมในการตานทุจริตในสังคมและเปนแกนนำปลูกจิตสำนึกแกผู
นำระดบัทองถิน่และผนูำศาสนา รณรงคประชาสมัพนัธตานการทจุรติเชงิรกุ เพือ่กระตนุใหสงัคมมกีารตอ
ตานการทจุรติ โดยการปรบักลไกและวธิกีารทำงานในภาคเอกชนและวงการเมอืงเพือ่เปนแนวรวมภายใต
ขอบเขตรปูแบบใหมทีส่ามารถปองกนันกัการเมอืงแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. และสามารถปฏบิตักิาร
ปองกนัปราบปรามการทจุรติทีค่รบวงจรในทกุระดบัของการบรหิารจดัการ

การจดัเวทกีลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณและการระดมความคดิเหน็ใน
การปองกนัและปราบปรามการทจุรติ จะเปนการเปดโอกาสใหเครอืขายประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการ
กำหนดมาตรการและจดัทำแผนแมบทในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติฯ และ เสรมิสรางจรยิธรรม
คณุธรรมใหกบัประชาชนมคีวามพรอมในการทำหนาที่

บทสรปุ

การพฒันาประเทศในชวงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๐ ตองใหความสำคญัอยางยิง่กบัการเสรมิสราง
ธรรมาภบิาล และการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบมใิหเกดิ        “ระบอบธรุะกจิการ
เมอืง” ขึน้ในการบรหิารจดัการประเทศ  โดยใหประชาชนเปนแกนการมสีวนรวมของกระบวนการแกไข
ปญหาคอรรปัชัน่ โดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนแนวทางดำเนนิการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบควรจะมุงใหความสำคัญกับการพัฒนา
ศกัยภาพของ “คน” ในทกุกลมุทกุภาคสวนของสงัคมไทย ใหมพีืน้ฐานทางจติใจทีย่ดึมัน่ใน “คณุธรรม” มี
ความซือ่สตัยสจุรติ และ “ความรอบร”ู อนัเปนเงือ่นไขทีจ่ะทำใหเกดิการประพฤตปิฏบิตัตินไดอยาง “มเีหตุ
มผีล” รจูกัสทิธ ิหนาที ่และความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงไทยตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา
กษตัรยิทรงเปนประมขุ สามารถผนกึพลงัเปนเครอืขายทีเ่ขมแขง็ มบีทบาทและมสีวนรวมในการสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการและพฒันาประเทศเพิม่ขึน้ พรอมทัง้ใหความสำคญักบัการเสรมิสรางความ
แขง็แกรงใหกบัระบบโครงสราง กลไก และกระบวนการบรหิารจดัการประเทศ บนหลกัธรรมาภบิาลและ
ประชาธิปไตย โดยตองมีการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจใหมี
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ประสทิธภิาพโปรงใส เนนบทบาทในการอำนวยความสะดวกกำกบัดแูล แทนการควบคมุและสัง่การ เนน
การทำงานรวมกบัภาคสวนตางๆ ในลกัษณะหนุสวนการพฒันา ขณะเดยีวกนัตองลดบทบาทอำนาจของ
ราชการในสวนกลาง และเพิม่บทบาท มอบอำนาจและกระจายอำนาจการตดัสนิใจ การดำเนนิการ การ
กระจายการจดัสรรทรพัยากรใหแกราชการ สวนทองถิน่ และชมุชน ใหมศีกัยภาพความสามารถรบัผดิชอบ
การพฒันาในพืน้ทีไ่ดอยางสอดคลองกบัความตองการของประชาชนและภมูสิงัคม โดยใหประชาชนมสีวน
รวมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนควบคูกับการถวงดุล คานอำนาจรัฐอยางโปรงใสสมเหตุสมผล
ประชาชนสวนใหญสามารถเขาถงึความรแูละการศกึษา ตลอดจนไดรบัการปลกูจติสำนกึใหมคีวามรบัผดิ
ชอบตอผลประโยชนสาธารณะกระทัง่เปนปกตวิสิยั สามารถรวมกนัสรางภมูคิมุกนัทางคานยิม วฒันธรรม
มใิหยอมรบัพฤตกิรรมทีไ่มเปนธรรมตอสงัคมสวนรวม  ทัง้นีว้งการทางวชิาการตองสนบัสนนุและมกีาร
ศกึษา วจิยัดานการปองกนัและปราบปรามการทจุรติใหสงัคมไดรบัองคความรแูละตระหนกัในภยนัตรายที่
แทจรงิของการทจุรติคอรรปัชัน่อยางถกูตองและรเูทาทนั ควบคไูปกบัการสงเสรมิบทบาทภาคเอกชนและ
การปฏริปูธรุกจิเอกชนใหเขมแขง็ สจุรติ โปรงใส ลดการผกูขาด เปนธรรมกบัผบูรโิภคและธรุกจิคแูขง พรอม
ทัง้เรงปฏริปูกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่สราง “สมดลุ” ในการจดั
สรรและกระจายผลประโยชนจากการพฒันาใหทัว่ถงึและเปนธรรม สงผลใหการบรหิารจดัการและการ
พฒันาประเทศเกดิดลุยภาพทัง้ในมติขิองเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และความมัน่คง
ปราศจากการทจุรติคอรรปัชัน่ ซึง่จะนำไปสสูนัตสิขุและความยัง่ยนืในการอยเูยน็เปนสขุตลอดไป
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ชาต ิ ชยัเดชสรุยิะ*
  1.  บทนำ

เปนเรือ่งทีน่าสนใจอยางยิง่ทีป่ระเทศญีป่นุจะนำระบบคณะลกูขนุมาใชในคดอีาญาตัง้แตเดอืน
พฤษภาคม ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) เปนตนไป    ทีก่ลาววานาสนใจอยางยิง่ กด็วยเหตผุลสองประการ กลาว
คอื

1.1  เปนทีท่ราบกนัดวีา โดยทัว่ไปแลวระบบคณะลกูขนุในคดอีาญาเปนรปูแบบการพจิารณา
คดซีึง่ใชกนัในกลมุประเทศทีใ่ชระบบ Common Law เชน ประเทศองักฤษ และสหรฐัอเมรกิา เปนตน
ดังนั้นการที่ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศที่วางระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามแบบประเทศ
ภาคพืน้ยโุรปซึง่ใชระบบ Civil Law จะนำระบบคณะลกูขนุมาใชนัน้ จงึดเูหมอืนจะเปนการเปลีย่นแปลง
ระบบการพิจารณาคดีอาญาในศาลของประเทศญี่ปุนมากพอสมควร

1.2  ระบบคณะลูกขุนที่ประเทศญี่ปุนจะนำมาใชนั้นมีความแตกตางจากระบบคณะลูกขุนใน
ระบบ Common Law อยมูาก คลายกบัเปนระบบผสมผสานซึง่อาจถอืไดวาเปนนวตักรรมทีเ่ปนการรเิริม่
สรางสรรคใหม จงึมคีวามนาสนใจมากยิง่ขึน้ไปอกี ซึง่จะกลาวในรายละเอยีดตอไป

บทความนีจ้ะนำเสนอขอมลูเกีย่วกบัลกัษณะของระบบคณะลกูขนุทีป่ระเทศญีป่นุจะนำมาใชดงั
กลาวนัน้ ในแงมมุตางๆ โดยลำดบั

  2. ทีม่าและแนวคดิเบือ้งตนของการจดัใหมรีะบบคณะลกูขนุในประเทศญีป่นุ
ในอดีต ประเทศญี่ปุนเคยนำระบบคณะลูกขุนมาใชในคดีอาญาบางประเภทนั้นเมื่อระหวางป

ค.ศ.1923-1943 (พ.ศ.2466-2486)1 แตดวยปญหาในทางปฏบิตับิางประการ (เชน การทีไ่มใหสทิธคิคูวาม
ในการอทุธรณคำตดัสนิของคณะลกูขนุ ทำใหสาธารณชนเกดิกระแสคดัคาน2) จงึเปนเหตใุหตองยกเลกิ
ไป  จนกระทัง่เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) ไดมปีระกาศการตรากฎหมายวาดวยการใช
ระบบคณะลกูขนุในวธิพีจิารณาความของศาลคดอีาญา (The Law for Implementation of the Saiban-in
System in Criminal Court Procedures) โดยใหมีผลใชบังคับจริงตั้งแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2009
(พ.ศ.2552) เปนตนไป   คณะลกูขนุดงักลาวมคีำเรยีกในญีป่นุวา “Saiban-in”   ซึง่มแีนวคดิเบือ้งตนทีส่ำคญั
คอื3

2.1  เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางสำคัญและเปนกิจจะลักษณะมากขึ้นในกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ในขัน้ตอนของศาลยตุธิรรม   ตามระบบของประเทศญีป่นุทีเ่ปนอยู
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4 Kunihiro Horiuchi, “Criminal Justice in Japan” in UNAFEI, Criminal Justice Profiles of Asia- Investigation, Prosecution, and Trial (Tokyo:
UNAFEI, 1995), pp.69-106, <http://www.answers.com/topic/criminal-justice-system-of-japan>, <http://www.iap.nl.com/
speeches_asia_conference_2003/prosecution-criminal-justice-system-in-japan-by-juichiro-tachi.html>,   ในระบบของประเทศญี่ปุนที่เปนอยู
ประชาชนอาจมสีวนตรวจสอบการทำงานของกระบวนการยตุธิรรมอยบูางกใ็นชัน้อยัการ กลาวคอื แมโดยทัว่ไปประชาชนผเูสยีหายไมมสีทิธยิืน่ฟอง
คดีอาญาตอศาลเอง เนื่องจากการฟองคดีอาญาในประเทศญี่ปุนเปนอำนาจหนาที่ของอัยการโดยเฉพาะ แตผูเสียหายก็อาจขอตรวจสอบคำสั่งไมฟอง
ของอัยการไดโดยการรองขอไปยัง “คณะกรรมการทบทวนคำสั่งอัยการ” (Prosecution Review Commissions) ซึ่งคัดเลือกมาจากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจำนวน 11 คนประจำทองถิ่นนั้นๆ ใหพิจารณาแจงใหอัยการพิจารณาทบทวนคำสั่งไมฟองคดีนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง

5 Andrew Sanders and Richard Young, Criminal Justice (London: Butterworths, 2000), pp.551-608, Andrew Ashworth, The Criminal Process-
An Evaluative Study (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp.256-259

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Germany, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/wfbcjger.txt,
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Karajaoikeudenlautamies/Lautamiehenvastuu?lang=en,     http://en.wikipedia.org/wiki/Judge

นั้นเปนการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยที่ประชาชนอาจมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม
มากนกั4  โดยเฉพาะอยางยิง่ หากอยใูนขัน้ตอนการพจิารณาคดอีาญาของศาลแลว ประชาชนแทบจะไม
ไดมสีวนรวมหรอืตรวจสอบการทำงานของกระบวนการยตุธิรรมเลย  การมสีวนเกีย่วของของประชาชน
ในชัน้พจิารณาคดอีาญาของศาลมกัจะเปนไดเพยีงการทำหนาทีเ่ปนพยานหรอืตกเปนจำเลย   ดงันัน้การ
วางระบบใหมใหประชาชนไดเขามาเปนคณะลูกขุนจึงเปนการเพิ่มบทบาทของประชาชนอยางสำคัญยิ่ง
และมไิดเปนเพยีงคณะลกูขนุทีท่ำหนาทีต่ดัสนิปญหาวาจำเลยไดกระทำความผดิจรงิหรอืไมอยางในระบบ
Common Law5 หากแตเขารวมเปนองคคณะของศาลซึง่มสีทิธริวมพจิารณากำหนดโทษทีจ่ะลงแกจำเลย
ดวยในทำนองเดยีวกบัผพูพิากษาสมทบ แตกแ็ตกตางจากผพูพิากษาสมทบตรงทีค่ดัเลอืกมาทำหนาทีเ่ปน
รายคด ีซึง่เมือ่เสรจ็คดนีัน้แลวกพ็นหนาทีไ่ป จงึจดัเปนการผสมลกัษณะ ระหวางการเปนผพูพิากษาสมทบ
แบบทีใ่ชกนัอยใูนหลายๆ ประเทศ (ไมวาจะเปนประเทศทีใ่ชระบบ Common Law หรอื Civil Law6) กับ
การเปนคณะลกูขนุตามแบบของระบบ Common Law  อกีทัง้ยงักำหนดดวยวาองคคณะของศาลในคดทีี่
ตองมคีณะลกูขนุจะประกอบดวยคณะลกูขนุ 6 คน และผพูพิากษาอาชพีประจำศาลนัน้อกี 3 คน รวมเปน
องคคณะ 9 คน (ในบางกรณ ีองคคณะของศาลในคดทีีต่องมคีณะลกูขนุ อาจประกอบดวยคณะลกูขนุ 4
คนและผพูพิากษาอาชพีประจำศาลนัน้อกี 1 คน รวมเปนองคคณะ 5 คน) ทำหนาทีพ่จิารณาพพิากษาคดนีัน้
จงึมกีารเรยีกระบบคณะลกูขนุของประเทศญีป่นุนีว้าระบบคณะลกูขนุแบบผสม (mixed-jury system)

2.2  การนำระบบนี้มาใชอยูบนสมมุติฐานวาการที่ประชาชนไดรับการคัดเลือกใหเขามา
ทำหนาทีร่วมเปนองคคณะในศาลเพือ่การพจิารณาพพิากษาคดอีาญา โดยเฉพาะทีเ่ปนคดคีวามผดิรายแรง
นัน้ จะทำใหการพจิารณาพพิากษาของศาลมคีวามรอบคอบและตรวจสอบไดมากขึน้ เพราะการพจิารณา
ชัง่น้ำหนกัพยานหลกัฐานและการกำหนดโทษจะมาจากการหารอือยางรอบดานรวมกนัระหวางผพูพิากษา
อาชพีกบัคณะลกูขนุ ซึง่การทำหนาทีข่องคณะลกูขนุนีจ้ะเปนการสะทอนมมุมองของประชาชนทีไ่มใชนกั
กฎหมาย อกีทัง้ยงัมสีวนเกือ้หนนุพืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตยซึง่เนนการมสีวนรวมและการตรวจ
สอบไดจากประชาชน และมีความคาดหวังวาการรวมดวยชวยกันดังกลาวจะนำไปสูการพัฒนาใหเปน
“ระบบกระบวนการยตุธิรรมทีม่คีวามเปนมติรมากขึน้ ความรวดเรว็มากขึน้ และความเชือ่ถือไดมากขึน้”
(friendlier, faster, and more reliable justice system)

  3. หลกัเกณฑเกีย่วกบัการใชระบบคณะลกูขนุในประเทศญีป่นุ
ตามกฎหมายวาดวยการใชระบบคณะลูกขุนในวิธีพิจารณาความของศาลคดีอาญา ไดกำหนด

หลกัเกณฑเกีย่วกบัการใชระบบคณะลกูขนุ โดยมสีาระสำคญัสรปุไดดงันี้
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3.1  ประเภทของคดีอาญาที่จะมีการใชระบบคณะลูกขุน ไดแก คดีความผิดรายแรงซึ่งมี
อัตราโทษประหารชีวิตหรือโทษจำคุกตามเกณฑที่กำหนด หรือคดีตามที่ระบุไวใน The Courts Act,
section 26(2)(2) และผเูสยีหายไดถงึแกความตายจากการกระทำความผดินัน้ เชน ความผดิฐานฆาผอูืน่,
ปลนทรพัยจนเปนเหตใุหผอูืน่ถงึแกความตายหรอืไดรบับาดเจบ็, ทำรายรางกายผอูืน่จนเปนเหตใุหถงึแก
ความตาย, ขบัรถโดยประมาทและในขณะเมาสรุาเปนเหตใุหผอูืน่ถงึแกความตาย, วางเพลงิเผาเคหสถาน,
ลกัพาตวับคุคลเพือ่เรยีกคาไถ, ละทิง้เดก็ทีอ่ยใูนปกครองจนเปนเหตใุหเดก็นัน้ถงึแกความตาย เปนตน

3.2  คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามสำหรบับคุคลทีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกใหเปนลกูขนุ   มขีอ
กำหนดใน 5 ประการ กลาวคอื

ประการที ่1  เกีย่วกบัคณุสมบตันิัน้ อาจกลาวไดวามงุหมายทีป่ระชาชนธรรมดา โดยไม
ไดตัง้คณุสมบตัไิวสงูนกั    ตามหลักเกณฑทีว่างไวกค็อืจะตองเปนพลเมอืงญีป่นุทีม่อีายตุัง้แต 20 ปขึน้
ไปและเปนผมูสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎร

         ประการที ่2  เกีย่วกบัลกัษณะตองหามนัน้   ตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดไวไดแก จะตองไม
เปนผทูีเ่รยีนไมจบการศกึษาภาคบงัคบั, จะตองไมเปนผทูีเ่คยตองคำพพิากษาใหลงโทษถงึขัน้จำคกุมากอน,
จะตองไมเปนผซูึง่อยรูะหวางถกูดำเนนิคดอีาญาในความผดิทีม่อีตัราโทษจำคกุหรอือยรูะหวางถกูจบักมุ
หรอืคมุขงั, และจะตองไมเปนผทูีพ่กิารทางกายหรอืทางจติถงึขัน้ทีจ่ะเปนอปุสรรคตอการทำหนาทีล่กูขนุ

         ประการที ่3  เกีย่วกบัขอจำกดัทางวชิาชพีนัน้   ตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดไวไดแก จะตอง
ไมเปนผทูีม่อีาชพีเปนขาราชการ, สมาชกิรฐัสภา, รฐัมนตร,ี เจาหนาทีบ่รหิารของรฐับาล, ผมูวีชิาชพีทาง
กฎหมาย (เชน ผพูพิากษา, อยัการ หรอืทนายความ), อาจารยผสูอนวชิากฎหมายในมหาวทิยาลยั, ผบูรหิาร
องคการบรหิารสวนทองถิน่, หรอืทหาร

         ประการที ่4  เกีย่วกบัขอจำกดัอนัเนือ่งมาจากมสีวนเกีย่วของกบัคดนีัน้   ตามหลกัเกณฑ
ทีก่ำหนดไวไดแก จะตองไมเปนจำเลยหรอืผเูสยีหายหรอืพยานในคดนีัน้, สมาชกิในครอบครวัหรอืบคุคล
ทีอ่าศยัอยรูวมกนักบัจำเลยหรอืผเูสยีหาย, ผแูทนหรอืทีป่รกึษาหรอืผเูชีย่วชาญหรอืเจาหนาทีท่ีม่สีวนเกีย่ว
ของกับคดีนั้น

         ประการที ่5  เกีย่วกบัขอจำกดัอืน่ๆ    ตามหลกัเกณฑทีก่ำหนดไวไดแก จะตองไมเปน
บุคคลที่ศาลเห็นวามีความเปนไปไดที่จะมีอคติอันจะสงผลใหการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นไมเปนธรรม

3.3  ขออางในการขอถอนตวัโดยประสงคจะไมเปนลกูขนุ  โดยหลกัการแลว ผทูีไ่ดรบัการคดั
เลอืกจะตองยอมรบัการแตงตัง้ใหเปนลกูขนุนัน้ เพราะถอืเปนหนาทีส่ำคญัของพลเมอืงตามวตัถปุระสงค
ของการจดัใหมรีะบบคณะลกูขนุในคดอีาญา   อยางไรกด็ ีกฎหมายกไ็ดเปดโอกาสใหผทูีม่เีหตจุำเปนอาจ
ยกเหตุนั้นมาเปนขออางในการขอถอนตัวโดยประสงคจะไมเปนลูกขุนได แตทั้งนี้ศาลจะทำหนาที่
พจิารณาดวยวาขออางดงักลาวฟงขึน้หรอืไม และสัง่อนญุาตหรอืไมอนญุาตตอไป   ขออางดงักลาวทีเ่ปน
ไปไดตามกฎหมาย ไดแก เปนผทูีอ่ยใูนวยัชราแลว (คอืตัง้แต 70 ปขึน้ไป) ทำใหไมสะดวกแกการทำหนาที่
ลูกขุน, เปนสมาชิกสภาทองถิ่นและอยูในระหวางสมัยประชุม, เปนนักเรียนหรือนักศึกษา, เปนผูที่เคย
ทำหนาทีล่กูขนุหรอืเคยเปนพนกังานสอบสวนคดอีาญาในชวง 5 ปทีผ่านมา, เปนผทูีเ่คยไดรบัหมายเรยีก
ของศาลใหไปรบัการคดัเลอืกเปนลกูขนุในปทีผ่านมา, หรอืเปนผทูีม่หีลกัฐานวามปีญหาความจำเปนอนั
จะทำใหไมสามารถปฏบิตัหินาทีเ่ปนลกูขนุได เชน อยรูะหวางปวยหนกัหรอืไดรบัอนัตรายสาหสั, มคีวาม
จำเปนตองดแูลคนในครอบครวัซึง่ชวยตวัเองไมได, มคีวามจำเปนอยางยิง่ทีต่องดแูลธรุกจิสวนตวัซึง่หาก

47 ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2550



ตองเปนลกูขนุจะไมมผีใูดดแูลธรุกจินัน้แทน, หรอือยรูะหวางมภีาระหนาทีจ่ดังานศพของคนในครอบครวั
เปนตน

3.4  วธิกีารคดัเลอืกคณะลกูขนุ   มหีลกัการเบือ้งตนวา จะตองมกีารจดัทำบญัชรีายชือ่ “ผมูโีอกาส
จะถกูเรยีกใหมารบัการคดัเลอืกเปนคณะลกูขนุ” โดยยดึถอืตามบญัชรีายชือ่ผมูสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผู
แทนราษฎรเปนหลกั และการคดัเลอืกคณะลกูขนุจะดำเนนิการเปนรายคดีๆ  ไป ซึง่การเรยีกจะเปนไปตาม
ลำดับในบัญชีรายชื่อนั้นและจะตองผานกระบวนการคัดเลือกในศาลนั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนรวม 4 ขั้นตอน
กลาวคอื

       ขัน้ตอนที ่1  ในทกุๆ ป จะตองมกีารจดัเตรยีมบญัชรีายชือ่ “ผมูโีอกาสจะถกูเรยีกใหมารบั
การคดัเลอืกเปนคณะลกูขนุ” ของปถดัไปเตรยีมไวลวงหนา ซึง่จะจดัเตรยีมจากบญัชรีายชือ่ผมูสีทิธเิลอืก
ตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรดงักลาว โดยศาลแตละทองทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทำบญัชรีายชือ่ “ผู
มโีอกาสจะถกูเรยีกใหมารบัการคดัเลอืกเปนคณะลกูขนุ” ของศาลนัน้ๆ เอง

        ขัน้ตอนที ่2  ในคดอีาญาทีเ่ขาหลกัเกณฑวาจะตองมคีณะลกูขนุเขารวมในการพจิารณา
พพิากษาดวยนัน้ กจ็ะตองเขาสกูระบวนการคดัเลอืกคณะลกูขนุ โดยคดนีัน้ๆ ศาลจะออกหมายเรยีกบคุคล
ที่ปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อดังกลาวจำนวนหนึ่งเรียงตามลำดับใหไปยังศาลนั้นตามวันและเวลาที่
กำหนด

        ขัน้ตอนที ่3  เมือ่บคุคลผไูดรบัหมายเรยีกไดไปยงัศาลตามกำหนดแลว กจ็ะมกีารซกัถาม
และตรวจสอบขอมลูของบคุคลนัน้วาเขาขายตองหามตามกฎหมายมใิหเปนลกูขนุหรอืไม หรอืในกรณทีี่
บคุคลนัน้ประสงคจะขอถอนตวัจากกระบวนการคดัเลอืกโดยอางเหตคุวามจำเปนนัน้ กจ็ะมกีารตรวจสอบ
วาขออางนัน้ฟงขึน้หรอืไม  ซึง่ศาลกจ็ะทำหนาทีค่ดับคุคลทีเ่ขาขายตองหามหรอืประสงคจะขอถอนตวัโดย
มขีออางอนัฟงขึน้นัน้ออกจากกระบวนการคดัเลอืก จากนัน้ทางอยัการโจทกและทนายจำเลยกจ็ะมสีทิธิ
ตัง้ขอรงัเกยีจสำหรบับคุคลทีเ่หลอือยนูัน้เพือ่การคดัออกนัน้อกี จนกระทัง่เหลอืจำนวนบคุคลเทาจำนวน
คณะลกูขนุตามทีก่ฎหมายกำหนดใหมสีำหรบัคดนีัน้ๆ (6 คน หรอื 4 คน แลวแตกรณ)ี  ทัง้นี ้ในการตัง้
ขอรงัเกยีจโดยคคูวามดงักลาวในระบบของประเทศญีป่นุนี ้คคูวามสามารถสอบถามขอมลูเกีย่วกบัคณุวฒุิ
หรือความเชี่ยวชาญของผูจะไดรับการคัดเลือกใหเปนลูกขุนนั้นกอนได เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมกับ
คดนีัน้ (ซึง่แตกตางจากในระบบ Common Law ซึง่มขีอหามถามขอมลูของผทูีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกใหเปน
ลูกขุนนั้นในประเด็นดังกลาว7)

ขั้นตอนที่ 4   บุคคลที่ถูกคัดออกดังกลาวเปนอันพนภาระหนาที่ไปสำหรับในคราวนั้น
สวนบุคคลที่ไมถูกคัดออกและอยูในจำนวนพอดีที่จะเปนคณะลูกขุนในคดีนั้น ก็จะไดรับการแตงตั้งให
เปนคณะลูกขุนเพื่อเขารวมกับผูพิพากษาอาชีพในการเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

3.5  หนาทีข่องบคุคลทีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหเปนคณะลกูขนุ มอีย ู3 ประการทีส่ำคญั กลาวคอื
ประการที ่1  มหีนาทีเ่ขารวมในการพจิารณาคดนีัน้  นบัตัง้แตไดรบัการแตงตัง้  คณะลกู

ขุนจะตองทำงานรวมกันกับคณะผูพิพากษาอาชีพประจำศาลนั้นซึ่งประกอบกันเปนองคคณะในคดีนั้น
การพจิารณาคดอีาญาในศาลโดยสวนใหญจะเปนไปอยางตอเนือ่งโดยไมมกีารเลือ่นคดทีีใ่ชเวลายาวนาน
การสืบพยานในศาลจะมีการสงพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้งโดยการซักถามและซัก
คาน  และลูกขุนในระบบของประเทศญี่ปุนนี้แตละคนอาจถามพยานไดโดยตรงโดยความเห็นชอบของ

7 อางแลวในเชิงอรรถที่ 5
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ศาล (ซึง่แตกตางจากลกูขนุในระบบ Common Law ซึง่ไมอาจถามพยานได โดยหากมขีอสงสยัอยากจะ
ไดขอเท็จจริงจากพยานในประเด็นใดก็จะตองสงคำถามนั้นใหผูพิพากษาในคดีนั้นเปนผูพิจารณาถาม
พยานให8)

ประการที ่2  มหีนาทีร่วมพนิจิพเิคราะหและวนิจิฉยั   โดยหลงัจากทีค่ดนีัน้มกีารสบืพยาน
เสรจ็สิน้แลว คณะผพูพิากษาอาชพีและคณะลกูขนุของคดนีัน้กจ็ะปรกึษาหารอืรวมกนัเพือ่วนิจิฉยัวาจำเลย
ไดกระทำความผิดตามฟองจริงหรือไม และหากกระทำความผิดจริงจะสมควรไดรับโทษสถานใด  ซึ่ง
กย็อมจะตองมกีารแสดงเหตผุลของความเหน็ในการปรกึษาหารอืกนันัน้ ซึง่ทัง้ผพูพิากษาอาชพีและลกูขนุ
แตละคนในคดนีัน้ตางมสีทิธอิอกเสยีงลงมตไิดคนละ 1 เสยีงเทากนั    ในกรณทีีก่ารออกเสยีงลงมตไิด
ผลทีไ่มเปนเอกฉนัท กใ็หถอืเอาเสยีงขางมาก แตเสยีงขางมากดงักลาวจะตองมาจากผพูพิากษาอาชพีอยาง
นอย 1 เสยีง และมาจากลกูขนุอยางนอย 1 เสยีงดวย

         ประการที ่3  เมือ่ไดมตทิีช่ีข้าดคำวนิจิฉยันัน้แลว ผพูพิากษาอาชพีคนทีท่ำหนาทีเ่ปนหวั
หนาคณะในคดีนั้นก็จะอานคำพิพากษาคดีนั้นในศาลตามมติดังกลาว  ซึ่งหลังจากมีการอานคำพิพากษา
คดนีัน้แลว กเ็ปนอนัวาคณะลกูขนุของคดนีัน้พนจากหนาทีก่ารเปนคณะลกูขนุนบัตัง้แตนัน้ไป

         อนึง่ ในระหวางคณะลกูขนุกบัผพูพิากษาอาชพีในระบบของประเทศญีป่นุนี ้ไดมกีารแบง
แยกหนาทีก่นัประการหนึง่ คอื เฉพาะผพูพิากษาอาชพีเทานัน้ทีม่อีำนาจพจิารณาปญหาขอกฎหมายและ
วินิจฉัยหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในคดีนั้น

  4. ประเดน็ตางๆ ทีอ่าจทำใหพลเมอืงญีป่นุกงัวลตอการเปนลกูขนุ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ซึง่ไดแก สำนกังานศาลยตุธิรรม, กระทรวงยตุธิรรม และเนตบิณัฑติยสภา

ของประเทศญีป่นุ ไดมกีารจดัทำขอมลูชีแ้จงในประเดน็ตางๆ เพือ่เปนการเตรยีมความพรอมตอการบงัคบั
ใชระบบคณะลกูขนุในคดอีาญาซึง่จะเริม่ตนตัง้แตป ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) ดงักลาว โดยไดชีแ้จงประเดน็
ทีพ่ลเมอืงญีป่นุอาจมคีวามกงัวลตอการเปนลกูขนุในคดอีาญานัน้ ดงันี้

4.1  ปญหาวา มีแนวโนมความเปนไปไดมากนอยเพียงใดที่จะไดรับหมายเรียกจากศาลใหไป
รบัการคดัเลอืกเปนคณะลกูขนุ  คำตอบคอื ในทางปฏบิตัจิะมโีอกาสนอยมาก เนือ่งจากตามสถติคิดอีาญา
ในชวงทีผ่านมา เชน ในป ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) จำนวนคดอีาญาในศาลทัง้ประเทศญีป่นุทีอ่ยใูนขายอาจ
ใชระบบคณะลกูขนุ (เทยีบตามหลกัเกณฑประเภทคดอีาญาทีจ่ะมกีารใชระบบคณะลกูขนุ ดงักลาวใน 3.1
ขางตน) มเีพยีง 3,089 คดี9  ซึง่จำนวนพลเมอืงญีป่นุทีม่สีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรในป ค.ศ.2003
(พ.ศ.2546) มปีระมาณ 122.3 ลานคน  จงึอาจคำนวณโดยประมาณการไดวา โอกาสทีบ่คุคลจะไดรบัหมาย
เรยีกจากศาลใหไปรบัการคดัเลอืกเปนคณะลกูขนุนัน้ อยใูนอตัรา 1 คนตอ 330-660 คน และประมาณการ
ไดวาในคดอีาญาแตละคดทีีจ่ะตองใชคณะลกูขนุ ซึง่ตองการลกูขนุเพยีง 6 คน หรอื 4 คนนัน้ จะมผีทูีเ่ขา
มารับการคัดเลือกถึง 50-100 คน  อีกทั้งในกรณีที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหทำหนาที่ลูกขุนใน
คดอีาญาคดหีนึง่แลว จะตองลวงพนไป 5 ปจงึจะมโีอกาสไดรบัหมายเรยีกจากศาลใหไปรบัการคดัเลอืก

8 อางแลวในเชิงอรรถที่ 5
9 Supreme Court of  Japan, Ministry of  Justice, Japan Federation of  Bar Associations, Ibid, ในจำนวน 3,089 คดี ตามสถิติในป ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546)

ดังกลาว จำแนกไดเปนคดีปลนทรัพย 810 คดี, คดีฆา 768 คดี, คดีวางเพลิงเผาเคหสถาน 337 คดี, คดีขมขืนและเปนเหตุใหถึงแกความตายหรือ
บาดเจ็บ 299 คดี, คดีทำรายรางกายเปนเหตุใหถึงแกความตาย 261 คดี กับคดีประเภทอื่นๆ

49 ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2550



เปนคณะลกูขนุในคดใีหมไดอกี  ดงันัน้จงึเปนไปอยางทีก่ลาวแลววาโอกาสทีบ่คุคลจะไดรบัการคดัเลอืก
และแตงตัง้ใหเปนคณะลกูขนุตามความเปนจรงินัน้จะมไีมมากนกัและไมบอยครัง้  จงึเปนภารกจิทีไ่มได
สรางภาระมากเกนิไป หากแตเปนเรือ่งนาภาคภมูใิจทีจ่ะไดทำหนาทีส่ำคญัของการเปนพลเมอืงทีด่แีละมี
สวนรวมในการใหความยุติธรรมแกมนุษยรวมทองถิ่นที่ตนอาศัยอยูดวย

4.2  ปญหาวาผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหทำหนาที่คณะลูกขุนในคดีอาญาจำเปนตองเปนผูที่มี
ความรเูชีย่วชาญทางดานกฎหมายหรอืไม   คำตอบคอื ไมมคีวามจำเปนใดๆ เลยทีจ่ะตองมคีวามรเูชีย่วชาญ
ทางดานกฎหมาย  ทั้งนี้ เพราะไดมีการวางระบบใหผูพิพากษาอาชีพที่รวมอยูในองคคณะนั้นมีหนาที่
จะตองอธบิายใหคณะลกูขนุไดเขาใจโดยละเอยีดเกีย่วกบัหลกัเกณฑพืน้ฐานทางกฎหมายและวธิพิีจารณา
ความอาญาในศาลในสวนที่จำเปนสำหรับการทำหนาที่คณะลูกขุนนั้น  นอกจากนี้ในการทำหนาที่
พจิารณาพพิากษาคดขีองคณะลกูขนุกจ็ะตองกระทำรวมกบัผพูพิากษาอาชพีในองคคณะคดนีัน้โดยตลอด
กระบวนพิจารณาของคดีนั้น  อีกทั้งในทางปฏิบัติ ทั้งอัยการโจทกและทนายจำเลยก็จะสนับสนุนการ
ทำหนาที่ของคณะลูกขุนดวย และในสวนของการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายและหลักเกณฑวิธีพิจารณา
ความกเ็ปนอำนาจหนาทีข่องผพูพิากษาอาชพีโดยเฉพาะ ดงักลาวแลวใน 3.5 ขางตน  ดงันัน้ผทูีเ่ปนลกูขนุ
จึงไมตองกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้

4.3  ปญหาวากระบวนพจิารณาคดอีาญาในศาลจะใชเวลาอนัยาวนานหรอืไม   คำตอบคอื โดย
ทัว่ไปแลว ไมไดใชเวลายาวนานมาก แตจะใชเวลาเทาใดกข็ึน้อยกูบัลกัษณะและเหตปุจจยัทีเ่กีย่วของใน
คดนีัน้ๆ ซึง่แตละคดกีไ็มเหมอืนกนั แตอยางไรกด็ ีจากทางปฏบิตัิทีผ่านมา การสบืพยานคดอีาญาในศาล
ญี่ปุนโดยสวนใหญใชเวลาไมกี่วันก็แลวเสร็จ ซึ่งในระบบที่จะใชคณะลูกขุนนี้ ก็จะมีการเตรียมการ
รองรับใหการพิจารณาคดีอาญาเปนไปอยางรวดเร็วเชนกัน เพื่อไมใหเปนภาระแกผูที่เปนลูกขุนนั้นมาก
จนเกินไป

4.4  ปญหาวาผูที่เปนลูกขุนจะมีความเสี่ยงที่อาจไดรับภยันตรายหรือถูกคุกคามเนื่องจากการ
ปฏบิตัหินาทีน่ัน้หรอืไม   คำตอบคอื ไดมกีารจดัมาตรการปองกนัเพือ่คมุครองความปลอดภยัของผเูปน
ลกูขนุ โดยกฎหมายกำหนดหลกัเกณฑไวอยางนอย ๔ ประการ กลาวคอื

ประการที ่1  กำหนดใหศาลจะตองปกปดขอมลูสวนบคุคลของผเูปนลกูขนุ โดยเฉพาะชือ่
และที่อยูของบุคคลนั้นใหเปนความลับ

ประการที ่2   กำหนดวาบรรดาความเหน็ของผเูปนลกูขนุแตละคนทีแ่สดงไวในระหวาง
การปรึกษาหารือเพื่อมีคำวินิจฉัยในคดีนั้นจะตองไมมีการเปดเผยไปยังสาธารณชนเชนกัน

ประการที ่3  กฎหมายยงักำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกผทูีไ่ดกระทำการคกุคามขม
ขูลูกขุนหรือคนในครอบครัวหรอืญาติของลูกขุนนั้น

ประการที่ 4  ในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษวามีความเปนไดสูงที่ผูเปนลูกขุนหรือคนใน
ครอบครัวหรือญาติของลูกขุนจะถูกคุกคามขมขู ศาลอาจดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นโดยไมตองมี
คณะลูกขุนก็ได

4.5  ปญหาวา ผทูีเ่ปนลกูขนุมสีทิธไิดรบัคาตอบแทนและคาใชจายทีเ่สยีไปในการทำหนาทีล่กู
ขนุนัน้หรอืไม  คำตอบคอื ไดมกีารกำหนดหลกัเกณฑใหผทูีเ่ปนลกูขนุมสีทิธไิดรบัคาพาหนะและคาตอบ
แทนรายวันของทุกวันที่ปฏิบัติหนาที่ลูกขุนในคดีนั้นโดยเปนไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
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4.6  ปญหาวา ผทูีเ่ปนลกูขนุมสีทิธขิอลางานประจำตอนายจางเพือ่มาทำหนาทีล่กูขนุนัน้หรอืไม
คำตอบคือ ตามกฎหมายไดกำหนดหลักเกณฑไววา นายจางจะตองอนุญาตใหลูกจางไดลางานเพื่อไป
ทำหนาที่ลูกขุน และนายจางไมอาจไลลูกจางออกจากงานหรือเลือกปฏิบัติในทางที่มิชอบตอลูกจางโดย
เหตุที่ลูกจางผูนั้นลางานเพื่อไปปฏิบัติหนาที่เปนลูกขุน

  5. บทสรปุและขอสงัเกต
จากทีก่ลาวมาทัง้หมดขางตน อาจสรปุเปนขอสงัเกตบางประการไดดงันี้
5.1  ขอเปรียบเทียบระหวางคณะลูกขุนในระบบของประเทศญี่ปุน, คณะลูกขุนในระบบ

Common Law, และผพูพิากษาสมทบ     เหน็วามทีัง้ขอคลายคลงึและขอแตกตาง จำแนกไดเปน 4 ประเดน็
กลาวคอื

ประเดน็ที ่1  เรือ่งทีม่าและกระบวนการคดัเลอืก  คณะลกูขนุในระบบของประเทศญีป่นุ
กับ คณะลูกขุนในระบบ Common Law สำหรับประเด็นนี้มีลักษณะทำนองเดียวกัน คือคัดเลือกจาก
ประชาชนธรรมดาในทองถิน่ และไมไดกำหนดวาจะตองมคีวามรเูชีย่วชาญพเิศษ   แตกตางจากผพูพิากษา
สมทบซึง่โดยหลกัการแลวควรจะตองมคีวามรเูปนพเิศษในเรือ่งซึง่โดยลกัษณะประเภทของศาลนัน้ตอง
การคุณสมบัติเฉพาะเชนนั้น

         ประเดน็ที ่2  เรือ่งบทบาทหนาที ่   คณะลกูขนุในระบบของประเทศญีป่นุทำหนาทีค่ลาย
คลงึกนักบัผพูพิากษาสมทบ โดยทำหนาทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคดรีวมกนักบัผพูพิากษาอาชพีในองค
คณะคดนีัน้ และรวมวนิจิฉยัทัง้ในประเดน็วาจำเลยกระทำความผดิหรอืไม และในกรณทีีไ่ดความวากระทำ
ความผดิจำเลยควรไดรบัโทษสถานใด อกีทัง้ในการพจิารณาคดกีม็สีทิธซิกัถามพยานไดดวยโดยความเหน็
ชอบของผพูพิากษาอาชพีในคดนีัน้ ซึง่จะแตกตางจากคณะลกูขนุในระบบ Common Law ซึง่มบีทบาท
เพยีงการฟงการสบืพยานจนเสรจ็สิน้แลวปรกึษาหารอืกนัในระหวางคณะลกูขนุเพือ่แจงมตแิกผพูพิากษา
อาชีพในคดีนั้นวาคณะลูกขุนเห็นวาจำเลยกระทำความผิดหรือไมโดยไมตองแสดงเหตุผลใดๆ และผู
พิพากษาอาชีพในคดีนั้นก็จะทำหนาที่พิพากษากำหนดโทษที่จะลงแกจำเลยในกรณีที่คณะลูกขุนแจงมติ
วาเห็นวาจำเลยกระทำความผิด   จึงเห็นไดวาคณะลูกขุนในระบบของประเทศญี่ปุนจะมีบทบาทหนาที่
กวางขวางกวาคณะลกูขนุในระบบ Common Law

ประเดน็ที ่3  เรือ่งระยะเวลาของการปฏบิตัหินาที ่  คณะลกูขนุในระบบของประเทศญีป่นุ
จะเปนทำนองเดยีวกนักบัคณะลกูขนุในระบบ Common Law ตรงทีม่กีารคดัเลอืกมาทำหนาทีเ่ปนรายคดี
เมือ่เสรจ็คดนีัน้แลวกพ็นหนาทีไ่ป   หากมคีดใีหมทีต่องใชคณะลกูขนุกจ็ะตองมกีารคดัเลอืกคณะลกูขนุ
ชุดใหม  ซึ่งแตกตางจากผูพิพากษาสมทบ โดยผูพิพากษาสมทบจะมีวาระการดำรงตำแหนงประจำศาล
นัน้ๆ จงึเขารวมเปนองคคณะในการพจิารณาพพิากษาคดตีางๆ ไดหลายๆ คดไีปจนกวาจะพนวาระไป

ประเดน็ที ่4  เรือ่งการเปดเผยขอมลูของบคุคล    คณะลกูขนุในระบบของประเทศญีป่นุ
จะเปนทำนองเดยีวกนักบัคณะลกูขนุในระบบ Common Law ตรงทีก่ฎหมายจะกำหนดหามมใิหมกีารเปด
เผยชือ่และทีอ่ยตูลอดจนความเหน็ของบคุคลผเูปนลกูขนุทีม่ใีนคดนีัน้ตอสาธารณชน โดยขอหามดงักลาว
มเีพือ่คมุครองความปลอดภยัของบคุคลผเูปนลกูขนุนัน้เอง   ซึง่แตกตางจากผพูพิากษาสมทบ โดยในระบบ
ที่ใชผูพิพากษาสมทบจะไมมีขอหามดังกลาว เนื่องจากโดยหลักการแลว ผูที่เปนผูพิพากษาสมทบไมได
ถกูเกณฑใหมาเปน หากแตสมคัรเขามารบัการคดัเลอืกและแตงตัง้ อกีทัง้มสีถานะเปนผพูพิากษาและตอง
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ทำหนาทีต่อเนือ่งประจำศาลนัน้ๆ ตามวาระของการดำรงตำแหนงดงักลาว  แตอยางไรกด็ ีในกระบวนการ
คดัเลอืกคณะลกูขนุในระบบของประเทศญีป่นุนี ้ไดเปดโอกาสใหคคูวามสอบถามขอมลูเกีย่วกบัคณุวฒุิ
หรอืความเชีย่วชาญของผทูีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกเพือ่จะหาผทูีเ่หมาะสมแทจรงิในการเขามาเปนคณะลกูขนุ
ทำหนาทีร่วมพจิารณาพพิากษาคดนีัน้ ซึง่แตกตางจากกระบวนการคดัเลอืกคณะลกูขนุในระบบ Common
Law ซึง่ไมอนญุาตใหคคูวามสอบถามขอมลูดงักลาว ทัง้นีเ้พือ่การรกัษาความปลอดภยัอยางเครงครดัให
แกผูจะเปนลูกขุนนั้น

5.2  ขอพจิารณาในเชงิคาดการณ     แมวาระบบคณะลกูขนุของประเทศญีป่นุยงัมไิดเริม่ใชใน
ขณะนี ้จงึยงัไมอาจมกีารประเมนิผลได  แตในเชงิคาดการณเบือ้งตนกเ็หน็วามทีัง้ขอดแีละขอทีอ่าจเปน
อปุสรรคของระบบ ซึง่มคีวามเปนไปได กลาวคอื

ประการที่ 1  การมีคณะลูกขุนรวมเปนองคคณะกับผูพิพากษาอาชีพในการพิจารณา
พพิากษาคดอียางในระบบทีป่ระเทศญีป่นุคดิคนขึน้นี ้ มขีอดตีรงทีเ่ปนการสงเสรมิใหภาคประชาชนเขา
ไปมสีวนรวมใชอำนาจหนาทีแ่ละตรวจสอบการทำงานของกระบวนการยตุธิรรมโดยตรง และมกีารหมนุ
เวยีนบคุคลผเูขาไปทำหนาทีน่ัน้เพือ่กระจายการมสีวนรวมไปในวงกวาง โดยไมจำกดัวงแคบอยางในกรณี
ของระบบทีใ่ชผพูพิากษาสมทบ  อกีทัง้การทีค่ดัเลอืกเปนรายคดแีละใหคณะลกูขนุทำหนาทีท่ัง้พจิารณา
และพพิากษาคดรีวมกบัผพูพิากษาอาชพีโดยทีจ่ำนวนคณะลกูขนุมมีากกวาจำนวนผพูพิากษาอาชพีในองค
คณะนัน้ กอ็าจเปนมาตรการใหคณะลกูขนุมอีสิระในการใชดลุพนิจิตามสมควรโดยไมตองถกูครอบงำจาก
ผพูพิากษาอาชพี  นอกจากนี ้การวางระบบใหประชาชนไดหมนุเวยีนกนัไปทำหนาทีด่านการตดัสนิขอ
พพิาททางอาญา กอ็าจเปนปจจยัเกือ้หนนุพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย และการสราง
เสรมิความตระหนกัของคนในชมุชนทองถิน่ในการรวมกนัปองกนัอาชญากรรมในทางหนึง่ ควบคไูปกบั
การมสีวนชวยใหบรรยากาศในการพจิารณาคดอีาญาในศาลมคีวามเปนมติรและใกลชดิกบัประชาชนมากขึน้

ประการที่ 2  ในสวนที่ระบบของประเทศญี่ปุนอนุญาตใหคูความมีสิทธิสอบถามขอมูล
เรือ่งคณุวฒุหิรอืความเชีย่วชาญของผทูีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกใหเปนลกูขนุนัน้ ในแงหนึง่อาจมสีวนทำให
ผทูีจ่ะไดรบัการคดัเลอืกใหเปนลกูขนุในคดนีัน้เกดิความรสูกึวาความปลอดภยัมลีดลง เพราะมกีารเปดเผย
ขอมลูสวนบคุคลใหเปนทีร่บัรขูองคคูวามมากขึน้ แตกอ็าจมมีมุมองอกีแงหนึง่วา ในคดทีีเ่ปนอาชญากรรม
ทางเศรษฐกจิและมขีอเทจ็จรงิและขอกฎหมายอนัสลบัซบัซอนมากๆ นัน้ หากคณะลกูขนุทีไ่ดรบัการคดั
เลือกมาเปนคนที่คูความไดชวยกันกลั่นกรองแลววาเปนผูมีคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญที่จำเปนสำหรับ
คดนีัน้ กอ็าจจะเปนประโยชนตอการทำหนาทีค่ณะลกูขนุซึง่จะตองรวมในการชัง่น้ำหนกัพยานหลกัฐาน
และวนิจิฉยัความผดิในคดนีัน้ ซึง่ยอมจะเปนผลดตีอการอำนวยความยตุธิรรมในคดนีัน้

ประการที ่ 3  เกีย่วกบัสทิธใินการอทุธรณคำพพิากษา สำหรบัระบบของประเทศญีป่นุที่
จะใชคณะลกูขนุนี ้โดยหลกัการทัว่ไปยงัคงใชหลกัเกณฑเกีย่วกบัการอทุธรณเชนเดยีวกนักบัคดทีีใ่ชแต
ผพูพิากษาอาชพี  ซึง่แตกตางจากเมือ่คร้ังทีป่ระเทศญีป่นุนำระบบคณะลกูขนุมาใชเมือ่ระหวางป ค.ศ.1923-
1943 (พ.ศ.2466-2486) ซึ่งจำกัดสิทธิของคูความในการอุทธรณคำตัดสินของคณะลูกขุนอยางมากใน
ทำนองเดยีวกบัในระบบ Common Law   ดงันัน้จงึนบัวาในระบบใหมนีไ้ดมกีารคำนงึถงึการแกไขปญหา
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอยูพอสมควร

ประการที ่4  ในระบบ Common Law นัน้ ผพูพิากษาอาชพีทีน่ัง่พจิารณาในคดนีัน้จะตอง
กลาวสรปุประเดน็ของพยานหลกัฐานในคดนีัน้ใหคณะลกูขนุฟงกอนทีจ่ะใหคณะลกูขนุไดแยกไปประชมุ
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ปรกึษาหารอืกนัเพือ่วนิจิฉยัวาจำเลยไดกระทำความผดิจรงิหรอืไม ซึง่หากคคูวามเหน็วาผพูพิากษาอาชพี
ทีน่ัง่พจิารณาในคดนีัน้กลาวสรปุประเดน็โดยไมถกูตองกม็สีทิธคิดัคานและอทุธรณตอศาลอทุธรณได  แต
ในระบบของประเทศญีป่นุยงัมไิดกำหนดหลกัเกณฑทีช่ดัเจนในสวนนี ้ซึง่อาจจะตองมกีารพฒันาตอไป
ในอนาคต รวมทัง้ควรทีจ่ะมมีาตรการในทางปฏบิตัใิหผพูพิากษาอาชพีในองคคณะคดนีัน้เปดโอกาสให
คณะลูกขุนไดแสดงความคิดเห็นในการปรึกษาหารือกันนั้นไดอยางเต็มที่โดยไมไปชี้นำ10 ทั้งนี้เพื่อให
คณะลูกขุนไดทำหนาที่เต็มตามบทบาทหนาที่และสมตามวัตถุประสงคของการจัดวางระบบที่เปนนวัต
กรรมใหมนี้

ประการที ่5   ปจจยัสำคญัประการหนึง่ทีช่วยใหประเทศญีป่นุสามารถจะนำระบบคณะลกู
ขุนมาใชในคดีอาญาได ก็คือการที่ปริมาณคดีอาญาที่อยูในหลักเกณฑที่จะนำระบบคณะลูกขุนมาใชใน
ประเทศญีป่นุนีม้ไีมมากนกั  ซึง่มมีลูฐานมาจากการทีก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศญีป่นุได
มีการวางระบบพื้นฐานใหมีการกลั่นกรองคดีอาญาในชั้นอัยการอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยวิธี
การชะลอการฟอง (suspension of prosecution)11 ซึง่ประเทศอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศทีย่งัไมเคย
ใชระบบคณะลูกขุนมากอน หากจะนำระบบคณะลูกขุนแบบผสมที่จะใชในประเทศญี่ปุนนี้มาใชบาง
ก็อาจจำเปนที่จะตองพัฒนาระบบการกลั่นกรองคดีอาญาดังกลาวกอนหรือควบคูกันไปดวย

10 อางแลวในเชิงอรรถที่  2
11 อางแลวในเชิงอรรถที่  4
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เขตขณัฑ  ดำรงไทย





เขตขณัฑ  ดำรงไทย*

ในปจจบุนันีก้ารสือ่สารไดมบีทบาทในชวีติประจำวนัของมนษุยเปนอยางมาก  เมือ่สงัคมมคีวาม
เจรญิกาวหนาในดานตางๆ  ทัง้ในดานเศรษฐกจิ  ธรุกจิ  การคา  การลงทนุ  การพฒันาในดานคมนาคม
ขนสง  การขยายตวัของชมุชน  ยิง่ทำใหมคีวามตองการในการตดิตอสือ่สารมากขึน้  มคีวามซบัซอนและ
ขยายตวัมากขึน้อกีดวย  อกีทัง้การกาวเขามามบีทบาทของคอมพวิเตอรอยางกวางขวางในทกุวงการ  ยิง่
ชวยเรงใหเกดิความตองการ  เกดิการพฒันา  และเกดิความซบัซอนในดานการสือ่สารมากขึน้เปนลำดบั
ทำใหเกิดเปนเครือขายการสื่อสารทางอิเลกทรอนิกสขนาดใหญมากมาย  ทั้งที่เปนเครือขายสาธารณะ
ทีใ่หบรกิารการสือ่สารแกประชาชนทัว่ไป  หรอืเปนเครอืขายเฉพาะสำหรบัหนวยงาน  เชน  เครอืขายสือ่
สารเฉพาะสำหรบัการทำธรุกรรมภายในองคกรของธนาคาร

ในประเทศไทยหากมองยอนหลงัไปประมาณ  20  ปกอน  การสือ่สารนัน้ถอืเปนเรือ่งของความ
มั่นคง  ที่มีความละเอียดออน  มีหนวยงานทางราชการเฉพาะทำหนาที่ใหบริการดานการสื่อสาร  และ
ควบคมุความปลอดภยั  มัน่คงของประเทศทางดานการสือ่สาร  แตเนือ่งดวยความทีเ่ปนหนวยงานราชการ
มีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามระเบียบราชการมาก  ทำใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของการ
สือ่สาร  และความคลองตวัของการสือ่สารทีเ่พิม่มากขึน้  ทำใหทางราชการเริม่มกีารใหสมัปทาน  มกีาร
ผอนคลายกฎระเบียบทางดานการสื่อสารลง  ทำใหเอกชนเริ่มเขามามีบทบาทในการขยายเครือขายให
บรกิารการสือ่สาร  ซึง่การผอนคลายกฎระเบยีบตางๆ  ลงแมวาจะมขีอดอียมูากมาย  เชนชวยใหการพฒันา
ดานการสื่อสารของประเทศมีการเจริญกาวหนา  มีความซับซอน  และทันสมัยทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศเปนไปไดอยางรวดเรว็มากขึน้  ประชาชนสามารถเขาถงึอปุกรณสือ่สารทนัสมยัไดสะดวก
รวดเรว็  และราคาถกูไดมากขึน้  แตกม็ขีอเสยีทีต่ามหลายประการดวยกนั  เชน  อปุกรณสือ่สารบางประเภท
ทีใ่นอดตีเคยเปนอปุกรณสือ่สารทีจ่ำกดัใหใชเฉพาะในหนวยราชการบางหนวย  ปจจบุนัเปนทีแ่พรหลาย
โดยทัว่ไปในทองตลาด  สามารถหาซือ้มาเปนเจาของไดโดยไมมกีฎระเบยีบใดๆ  ควบคมุอกีตอไป

นี่จึงเปนเหตุใหบรรดาอาชญากรที่หาผลประโยชนจากการขยายตัวการสื่อสารที่มีความเจริญ
กาวหนา  มคีวามซบัซอน  ประกอบอาชญากรรมตอระบบเครอืขายคอมพวิเตอรมมีากขึน้เปนเงาตามตวั
ไปดวย  ซึง่การกออาชญากรรมนีม้ตีัง้แตอาชญากรรมแบบธรรมดาทีส่ดุ  เชน  การขโมยโทรศพัทเคลือ่น
ที ่  หรอืการขโมยเครือ่งคอมพวิเตอรแบบพกพา  (Notebook  Computer)  หรอืเปนกออาชญากรรมทีม่ี
ความซบัซอน  และไมใชการกระทำซึง่หนา  อาทเิชน  กรณกีารลกัลอบดกัจบัขอมลูการใชบตัรเครดติผาน
ทางการสือ่สาร  แลวนำขอมลูนัน้มาสรางบตัรเครดติปลอมเพือ่นำไปใชในการจบัจายซือ้สนิคาจากหางราน
ตางๆ  หรอื  การเจาะระบบเครอืขายของมหาวทิยาลยัเพือ่ขโมยฐานขอมลูของบคุลากรของ มหาวทิยาลยั

* กรรมการบรหิารศนูยศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย
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เพื่อนำขอมูลนั้นไปใชแสวงหาผลประโยชนอื่นตอไป ที่ซ้ำรายยิ่งไปกวานั้นโอกาสที่ อาชญากรที่กอ
อาชญากรรมคอมพวิเตอรจะถกูจบัมาดำเนนิคด ี และลงโทษแทบไมมเีลย  อววิาล  ลธิาน จากบรษิทัวจิยั
ในกลมุบรษิทัการเนอรประมาณนอยกวา  1  ใน  700 ทีอ่าชญกรรมทีเ่กีย่วของกบั อาชญกรรม เอกลกัษณ
บุคคลจะถูกตัดสินลงโทษ1

ดังนั้นบทความนี้จึงมุงอธิบายเพื่อสรางความรูความเขาใจในหลักการเบื้องตนของการสื่อสาร
และมาตราการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร  โดยจะเริม่ดวยการทำความรจูกัเทคโนโลยทีีเ่ปน
รากฐานของการสือ่สารทางอเิลกทรอนกิส  คอื  โทรศพัท  และวทิย ุ การขยายขอบเขตของการเชือ่มตอ
สือ่สารเปนเครอืขาย  และกลายเปนเครอืขายทีส่ามารถสือ่สารไดทัง้เสยีง  และขอมลู  และสดุทายจะได
กลาวถึงมาตราการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารในอันที่จะปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร

  การสือ่สาร

ระบบโทรศัพท
หลกัการในการสือ่สารดวยโทรศพัทมหีลกัการพืน้ฐานทีง่ายมาก  หลายทานอาจจะเคยทดลองเลน

เมือ่ครัง้ยงัเปนเดก็ดวยการทำโทรศพัทถวยกระดาษ  คอื  การนำถวยกระดาษสองถวยเชือ่มตอกนัโดยมี
เสนดาย  หรอืเสนลวดเปนสือ่นำเสยีงพดู  แลวผลดักนัพดูกรอกลงไปในถวยกระดาษขณะทีอ่กีฝายแนบ
หกูบัถวยอกีใบเพือ่ฟงเสยีงทีว่ิง่ผานตามเสนดาย  หรอืเสนลวด  ซึง่โทรศพัทกม็วีธิกีารทำงานทีค่ลายกนั
คอื  การเปลีย่นเสยีงพดูใหเปนสญัญาณไฟฟาเพือ่สงไปตามสายจนไปถงึปลายทางทีซ่ึง่จะทำหนาทีเ่ปลีย่น
สญัญาณไฟฟาใหกลบัเปนเสยีงดงัเดมิ  วธินีีม้ขีอดกีวาการทำของเลนแบบถวยกระดาษ  คอื  มรีะยะความ
ผดิเพีย้นของสญัญาณนอยกวา  และระยะทางทีส่ามารถตดิตอสือ่สารไดไกลกวา

ระบบวิทยุ
หลักการสื่อสารในระบบวิทยุนั้นจะเปลี่ยนเสียงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลวนำคลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาที่ไดไปผสมกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เปนคลื่นความถี่เฉพาะเพื่อทำหนาที่เปนคลื่นพาหะแลวสง
กระจายแพรไปในอากาศเมือ่เครือ่งรบัหมนุไปรบัคลืน่พาหะทีค่วามถีเ่ฉพาะนัน้กจ็ะไดคลืน่แมเหลก็ไฟฟา
ทัง้หมดทีอ่ยใูนความถีน่ัน้แลวจงึเขาสกูระบวนการแยกคลืน่พาหะออกจากคลืน่แมเหลก็ไฟาถกูแปลงมา
จากคลืน่เสยีง  แลวจงึแปลงคลืน่แมเหลก็ไฟฟาใหกลบัเปนคลืน่เสยีงอกีครัง้หนึง่
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จากที่ไดอธิบายใหเห็นที่ระบบการสื่อสารทั้งแบบโทรศัพท  และแบบวิทยุจะเห็นไดวาทั้งสอง
ระบบมขีอด ี และขอเสยีแตกตางกนัไป  กลาวคอืระบบวทิย ุ หรอืทีเ่รยีกวาระบบสือ่สารแบบไรสายนัน้
มขีอดกีวาระบบโทรศพัท  คอื  การทีไ่มจำเปนตองการเดนิสายเชือ่มตอการสือ่สารระหวางจดุ  แตจะมี
ขอเสยี  คอื  ขอบเขตของการตดิตอสือ่สารจะคอนขางใกล  ถาตองการใหตดิตอสือ่สารไดไกลๆ  จำเปน
ตองสรางสถานีสงที่สามารถสงคลื่นไดแรงๆ  ซึ่งใชสิ้นเปลืองพลังงานมากดวย  (ซึ่งมักจะทำใหการ
สื่อสารเปนแบบทางเดียวเสียเปนสวนใหญ  เชน  สถานีวิทยุกระจายเสียง  หรือสถานีโทรทัศน)  นอก
จากนี้การจะติดตอสื่อสารระหวางจุดสื่อสารนั้นจำเปนตองอยูในแนวสายตา  นั้นหมายความวาถึงแม
จะสรางสถานสีงทีส่ามารถสงคลืน่ไดแรงมาก  แตคลืน่อาจเดนิทางไปไมถงึจดุหมายกไ็ดหากถกูความโคง
ของผวิโลกบงั  หรอืถกูกำแพงหนาๆ  กัน้คลืน่สญัญาณไมใหผานไปได  ดงันัน้จงึมกัจะสงัเกตเหน็วาสถานี
วทิย ุ หรอืสถานโีทรทศันมกัจะสรางหอสงูเพือ่ตดิตัง้เครือ่งสงสญัญาณ  หรอืตดิตัง้เครือ่งสงสญัญาณบนตกึ
สูงๆ  หรือในกรณีที่ เปนการติดตอขามประเทศ  หรือขามทวีปมักจะใชการติดตอสื่อสารผาน
ดาวเทยีม  สวนกรณกีารสือ่สารแบบโทรศพัท  หรอืการสือ่สารทีอ่าศยัสารสือ่สารนัน้มขีอด ี  คอื  อตัรา
การสญูเสยีความเขมของสญัญาณในสงเชือ่มตอการสือ่สารต่ำกวาแบบไรสาย  การถกูรบกวนจากสภาพ
อากาศนอยกวาจึงรัศมีการสื่อสารที่ไกลกวา  แตมีขอเสีย  คือ  จำเปนตองการเดินสายเชื่อมตอไปถึง
จงึสือ่สารได  ดงันัน้  จงึไมคอยจะเหมาะสมหากตองมกีารเคลือ่นยายจดุสือ่สารอยเูสมอ  หรอื  พืน้ทีท่ี่
ตองการสื่อสารอยูในพื้นที่ทุรกันดาร  แมวาการสื่อสารขามทวีปโดยสายเคเบิลใตมหาสมุทรจะชวยให
สื่อสารไดเร็วกวาการสงสัญญาณผานดาวเทียม
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ระบบเครือขาย

การเกิดขึ้นของเครือขายก็เนื่องมาจากความตองการการติดตอสื่อสารที่มากขึ้น  ในที่นี้จะขอ
อธบิายโดยการสมมตุใิหระบบมคีวามซบัซอนนอยโดยจะใชระบบโทรศพัทเอเปนตวัแทนในการอธบิาย
ในกรณทีีม่คีสูนทนาเพยีง  2  ฝาย  กจ็ะมคีำจำเปนตองการสายเชือ่มตอกนัเพยีง  1  สาย  หากมคีสูนทนา
เพิม่ขึน้อกี  1  คน  สายการเชือ่มตอกจ็ะตองเพิม่อกี  2  เสน  หากเพิม่การใหบรกิารเปน  4  กจ็ะมคีวาม
ตองการเพิม่สายการเชือ่มตอจากเดมิจากทัง้  3  จดุเดมิไปหาคสูนทนาทีเ่พิม่ขึน้อกี  1

ดังนั้นหากเปนดังนี้เราก็จะสามารถคำนวณไดวามีความจำเปนตองวางสายเพิ่มขึ้นตามจำนวน
หมายเลขใหบริการดังนี้

2  หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร  1  สาย  หรือ  (2-1)
3  หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร  3  สาย  หรอื  (3-1)  +  (2-1)
4  หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร  6  สาย  หรอื  (4-1)  +  (3-1)  +  (2-1)
5  หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร  10  สาย  หรอื  (5-1)  +  (4-1)  +  (3-1)  +  (2-1)
6  หมายเลขใหบรกิารตองการใชสายการสือ่สาร  15  สาย  หรือ  (6-1)  +  (5-1)  +  (4-1)  +
    (3-1)  +  (2-1)

ซึง่หากจำนวนหมายเลขใหบรกิารเปนจำนวน  N  จำนวนสายการเชือ่มตอทีต่องการก ็ คอื  จำนวน
(N-1)  +  จำนวน  (N-1-1)  +  จำนวน  (N-1-1-1)  +  จำนวนทีน่อยลงไปเรือ่ยๆ  จนถงึคา  (3-1)  +  (2-1)
ในทีส่ดุ  หรอืเขยีนใหอยใูนรปูสมการ

CL =  (N-1)  +  (N-1-1)  +  (N-1-1-1)  +  ....  +  (6-1)  +  (5-1)  +  (4-1)  +  (3-1)  +  (2-1)
=  ((N-1)  +  (2-1))  +  ((N-1-1)  +  (3-1))  +  ((N-1-1-1)  +  (4-1))  +  ....
=  N  +  N  +  N  +  ...  (จำนวนพจนทีบ่วกจะหายเหลอืเพยีงครึง่หนึง่)
=  N  x  (N-1)/2

CL  คอื  จำวนวนสายการสือ่สารทีจ่ำเปนสำหรบัการสือ่สารสำหรบัทกุเลขหมายในระบบ
N   คอื  จำนวนเลขหมายในระบบบรกิาร
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จากทีก่ลาวไปจะเหน็วาในกรณทีีม่หีมายเลขใหบรกิารในระบบมาก  เชน  มากกวา  10  หมาย
เลขการวางสายเชือ่มตอกจ็ะเริม่เปนปญหาจงึไดมกีารพฒันาระบบการสลบัคสูายสญัญาณ  ซึง่การใชระบบ
สลบัคสูายสญัญาณอาจจะใชพนกังานสลบัสายสญัญาณ  (Operator)  หรอืระบบสวติชสลบัคสูายสญัญาณ
(Switching  Device)  ทัง้นีเ้พราะวาโดยทัว่ไปความตองการทีจ่ะใชสายเชือ่มตอสือ่สารพรอมๆ  กนั  ใน
เวลาเดยีวกนัทัง้หมดเปนไปไดยากมาก  ซึง่การใชระบบสลบัคสูายสญัญาณนัน้เปนการประหยดั  และเพิม่
ประสทิธภิาพในการใหบรกิารของเครอืขายดวย

        เลขหมายบรกิารชมุสายที ่ 1   เลขหมายบรกิารชมุสายที ่ 2
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ในกรณทีีม่เีครอืขายหลายเครอืขายเชือ่มตอกนั  และหมายเลขบรกิารในแตละชมุสายมาก  อาจ
จะเปนไปไดวามกีารคบัคัง่ของการสือ่สารในเครอืขายบางขาย  แตในขณะเดยีวกนัทีเ่ครอืขายอืน่ๆ  อาจ
จะไมมกีารตดิตอสือ่สารมากนกั  เชน  สมมตุวิาในขณะทีป่ระเทศไทยเปนเวลา  18.00  นาฬกิา  ทีป่ระเทศ
มาเลเซยีจะเปนเวลา  20.00  นาฬกิา  เครอืขายในประเทศไทยจะมกีารคบัคัง่ของการสือ่สารมาก  ขณะที่
ประเทศมาเลเซยีจะมคีวามคบัคัง่ของการสือ่สารนอยกวา  จงึเปนไปไดทีจ่ะสามารถใชการสือ่สาร ผานไป
ยังเครือขายประเทศมาเลเซียกอนที่จะวิ่งกลับมายังเครือขายในประเทศไทย  โดยจะใชอุปกรณ จำพวก
เราทเตอร  (Router)  เราทเตอรจะมเีสนทางการเชือ่มโยงระหวางแตละเครอืขายเกบ็ไวเปนตาราง เสนทาง
(Routing  Table)  ทำใหเราทเตอรสามารถหนาทีจ่ดัหาเสนทาง  และเลอืกเสนทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ เพือ่
การตดิตอชวยใหการตดิตอระหวางเครอืขายไดอยางมปีระสทิธภิาพ2  ซึง่กรณแีบบนีจ้ะมกัจะทำกนั เปน
กรณปีกตใินการสือ่สารขอมลูระหวางคอมพวิเตอร  และในระบบอนิเตอรเนต็

  การรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร

ในปจจบุนัปญหาอาชญากรรมคอมพวิเตอรทัว่โลกมแีนวโนมเพิม่มากขึน้ทกุป  ทัง้นีเ้พราะความ
แพรหลายมากขึน้ของเครอืขายสือ่สารทางคอมพวิเตอรขนาดใหญ  ขอมลูทีถ่ายโอนในเครอืขายสือ่สาร
ก็มีเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งอัตราการเขาไปใชงานอินเตอรเน็ตของประชากรในทุกประเทศทั่วโลกก็เพิ่มขึ้น
ทำใหการกออาชญากรรมคอมพวิเตอรมมีากขึน้เปนเงาตามตวั  ดงัเชนตวัเลขทีร่ายงาน  ในเวบ็ของศนูย
ฝกอบรมระบบคอมพวิเตอรเครอืขายและความปลอดภยัขอมลู  (ACIS  Professional  Center)  วาจำนวน
คดดีานอาชญากรรมในประเทศเกาหลใีตมจีำนวนทัง้หมด  77,099  คด ี ในป  2547  และเพิม่เปน  88,731
คด ี ในป  25483  ดงันัน้ความสำคญัในการออกแบบ  หรอืสรางมาตราการสำหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ในการสื่อสารจึงมีมากขึ้นเปนลำดับ
2 http://www.skn.ac.th/a_cd/syllabus/router.html,  เราทเตอร,  30  Apr.  2007.
3  http://acisonline.net/article_prinya_eweek_150749.htm,  กรณีศึกษาเกี่ยวกับ  อาชญากรรมคอมพิวเตอร  และ  การใชกฎหมายการกระทำผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเกาหลีใต  (Case  Study  :  Cyber  Crime  and  IT  Law  in  South  Korea),
ปริญญา  หอมเอนก,  27  Apr.  2007.
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มาตราการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร4  ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความปลอดภยัใน
ระดับอุตสาหกรรมเพื่อคานาดาและนานาชาติ  (Canadian  and  International  Industrial  Security
Directorate  -  CIISD)  นัน้จะเกีย่วของกบัการปองกนัความลบั  และความถกูตองของขาวสารทีไ่ดรบั
การจดัลำดบัชัน้ความลบั  หรอืถูกปองกนัในขณะทีถ่กูสงไปในชองทางการสือ่สาร  โดยทีใ่นขณะเดยีวกนั
จะตองประกันวาผูที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเขาถึงขาวสารนั้นจะไมถูกกีดกันออกไป  มาตราการการ
รกัษาความปลอดภยัในการสือ่สารนีจ้ะตองถกูบงัคบัใชใหครอบคลมุทัง้ระบบการสือ่สาร  การเชือ่มตอ
และอปุกรณทีเ่กีย่วของตางๆ  โดยมวีธิกีาร  และเครือ่งมอืทีใ่ชในการรกัษาความปลอดภยั  เชน  การปองกนั
การเขาถงึตวัทรพัยากร  หรอือปุกรณในระบบ,  การเขารหสัขาวสาร  ระเบยีบวธิรีกัษาความปลอดภยัใน
ขัน้ตอนการสงขาวสาร  และการแพรกระจายขาวสาร

เพือ่ใหเขาใจโดยกระจางจะขออธบิายโดยใชรปูดงัทีแ่สดงในขางลางเพือ่แสดงถงึแนวคดิในเรือ่ง
ของมาตราการการรกัษาความปลอดภยัในการสือ่สาร

จากรูปจะเห็นวาในการสื่อสารหากมีบุคคล  หรือฝายที่ไมอยูในขายที่จะไดรับขอมูล  หรือขาว
สารสามารถเขาถงึชองทางการสือ่สารกจ็ะทำใหการสือ่สารนัน้ไมมคีวามปลอดภยั  ดงันัน้การสือ่สารทมีี
ความปลอดภยัจะตองมคีณุสมบตัใิน  3  ประการ  คอื

การสือ่สารนัน้ตองเปนความลบั  (Confidentiality)  หมายถงึ  ขอมลู  หรอืขาวสารระหวาง
กนัของผสูง  และผรูบัจะตองไมถกูรบัรโูดยบคุคลทีไ่มเกีย่วของ  แมขอมลู  และขาวสารนัน้
จะถกูดกัจบัโดยผทูีไ่มประสงคด ี แตผทูีไ่มประสงคดนีัน้จะตองไมรถูงึความหมาย  หรอืขอ
ความสำคญัของเนือ้หาในตวัสารทีไ่ดไป

ความถกูตองนาเชือ่ถอืของขาวสาร  (Data  Integrity)  หมายถงึ  ขอมลู  และขาวสารทีส่ือ่สาร
ระหวางกันของทั้งสองฝายนั้นจะตองมีความถูกตอง  นาเชื่อถือสามารถยืนยันไดวาเปน
ขอความทีท่ัง้สองฝายตองการสือ่ถงึกนัจรงิ  มไิดถกูดดัแปลง  แกไข  หรอืตกหลน  สญูหาย
ไปบางสวน  หรอืทัง้หมดในระหวางการสือ่สารถงึกนั

4 http://www.ciisd.gc.ca/text/os/csc-e.asp,  Communication  Security  (COMSEC),  Canadian  and  International  Industrial  Security  Directorate
(CIISD),  27  Apr.  2007.
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การยนืยนัตวัตนทีแ่ทจรงิของผสูงสารและผรูบัสาร  (Authentication)  หมายถงึ  การรบัรอง
ยืนยันที่ระบุวาทั้งผูสงสาร  และผูรับสารที่เปนบุคคลที่ถูกตองตามที่กลาวอางวาเปนผูสง
และผูรับสาร  ไมใชผูสง  หรือผูรับถูกแอบอางเอาชื่อมาดำเนินการ  เชนในกรณีที่มี
อาชญกรขโมยขอมูลบัตรเครดิต  แลวใชขอมูลนั้นทำรายการซื้อสินคาทางอินเตอรทั้งที่
ตวัเจาของบตัรเครดติจรงิไมรเูรือ่งเลย

จากทีก่ลาวในขางตนในเรือ่งคณุสมบตัขิองการสือ่สารทีป่ลอดภยั  ตอไปผเูขยีนอยากอธบิายถงึ
วิธีการที่นิยมใชกันในเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับการสื่อสาร

  การทำใหการสือ่สารเปนความลบั

การทีจ่ะทำใหขอมลู  และขาวสารทีจ่ะสือ่ถงึกนันัน้เปนความลบันัน้สามารถทำไดโดยอาศยัการ
เขารหสัขอมลู  (Cryptography)  กระบวนการเขารหสัจะทำงานในลกัษณะการแปลงขอมลู  ขอความ  หรอื
ขาวสารจากขอความขาวสารที่บุคคลโดยทั่วไปสามารถเขาใจไดใหกลายเปนขอความขาวสารที่บุคคล
ธรรมดาไมสามารถเขาใจได  หรอืไมมคีวามหมายแมจะไดรบัขอความขาวสารนัน้มา  เวนแตจะถกูถอด
รหัสใหกลับคืนมาเปนขอความขาวสารกอนจะถูกเขารหัส  ซึ่งหลักการทำงานจะมีองคประกอบสำคัญ
2  สวน  คอื  1)  กรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอดรหสั  และ  2)  กญุแจสำหรบักรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอด
รหสั  ในทีน่ีจ้ะขอยกตวัอยางแบบงายๆ  เชน  การเขารหสัโดยวธิกีารสลบัลำดบัอกัษร  โดยมกีญุแจใน
การเขารหสัเปนลำดบัอกัษรถดัไป  5  ลำดบั  ดงันัน้จงึสามารถสรางเปนตารางสำหรบัใชในการแปลงเปน
รหัสไดดังตารางขางลางนี้

อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั อกัขระปกติ อกัขระเขารหสั
ก ง ข จ ค ฉ
ค ช ฅ ซ ฆ ฌ
ง ญ จ ฎ ฉ ฏ
ช ฐ ซ ฑ ฌ ฒ
ญ ณ ฎ ด ฏ ต
ฐ ถ ฑ ท ฒ ธ
ณ น ด บ ต ป
ถ ผ ท ฝ ธ พ
น ฟ บ ภ ป ม
ผ ย ฝ ร พ ล
ฟ ว ภ ศ ม ษ
ย ส ร ห ล ฬ
ว อ ศ ฮ ษ ก
ส ข ห ค ฬ ค
อ ฅ ฮ ฆ
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เมื่อนำขอความที่ตองการจะเขารหัส  เชน  “ทดสอบ”  ผานการเขารหัสก็จะไดขอความวา
“ฝบขฅภ”  เมือ่ผทูีไ่ดรบัขอความทราบกญุแจรหสัวา  คอื  “ง”  กจ็ะสามารถถอดรหสัไดเปนขอความที่
ถกูตอง  ในกรณภีาษาไทยทีม่สีระ  และวรรณยกุตอาจจะใชกรรมวธิใีนการเขารหสั/ถอดรหสั  และกญุแจ
สรางเปนตารางแยกขึน้มาตางหากสำหรบัสระและวรรณยกุต  หรือจะนำสระและวรรณยกุตมาประมวล
ผลรวมในกลมุเดยีวกนักบัพยญัชนะทัง้  44  ตวักไ็ด  ทัง้นีข้ึน้กบัการออกแบบ  และระดบัของความตอง
การความปลอดภัยในการรักษาความลับ

อยางไรก็ดีจะเห็นวาในกรณีที่เราใชกุญแจโดยการสลับลำดับอักษรเพียงครั้งเดียวอาจจะมีความ
ปลอดภัยไมมากนัก  เนื่องจากหากมีผูตองการจะทำลายการการเขารหัส  มีความอดทนมากพอ  ก็จะ
สามารถทดลองทำลายการเขารหัสโดยการสลับลำดับของอักษรเริ่มตนจากสลับ  1  ลำดับ,  2  ลำดับ,
3  ลำดบั  ตอไปเรือ่ยๆ  จนสามารถทำลายรหสัได  ซึง่โอกาสในการสลบัลำดบัมเีพยีง  43  ลำดบัเทานัน้
ในกรณตีวัอยางนี ้ วธิทีีจ่ะเพิม่ความปลอดภยัในการรกัษาความลบันัน่คอืการเพิม่ขัน้ตอนในการสลบัลำดบั
หรอืเพิม่จำนวนครัง้ในการสลบัลำดบั  เชนเมือ่ไดขอความทีเ่ขารหสัในขัน้แรกแลวใหนำไปเขารหสัซ้ำอกี
ครัง้  โดยในครัง้นีจ้ะสลบัลำดบัใหม  ซึง่อาจจะเปนลำดบัที ่  3  ดงันัน้หากผทูีต่องการจะถอดรหสัตอง
การจะทำลายรหสัโดยใชวธิกีารแบบทือ่ๆ  (Brute  force)  นกัเจาะทำลายรหสัจะตองทดลองพยายามถงึ
1849  รปูแบบ  (43  x  43)  ดงันัน้ทานผอูานจงึจะพอมองเหน็วายิง่ความเปนไปไดในการสลบัทีข่องอกัขระ
และความยาวของกญุแจเพิม่มากขึน้เทาใด  โอกาสทีร่หสัจะถกูทำลายไดกจ็ะมนีอยลงเทานัน้5  แตขอจำกดั
ทีจ่ะจำกดัไมใหกญุแจยาวไมมทีีส่ิน้สดุ  คอื  เวลาทีใ่ชในการประมวลผลเพือ่ทีจ่ะเขารหสั  และถอดรหสั
เมื่อมีกุญแจรหัสที่ถูกตอง

แตทวาปญหาเรือ่งการทำใหการสือ่สารนัน้เปนความลบันัน้ยงัมปีญหาอยอูกีหนึง่เรือ่ง  คอื  การ
ทีจ่ะทำใหบคุคลภายนอกไมสามารถทราบไดวากญุแจรหสัคอือะไร  ในกรณทีีก่รรมวธิกีารเขารหสัและ
ถอดรหสัเปนแบบสมมาตร  (Symmetrical  algorithms)  หมายความวากญุแจการเขารหสั  และกญุแจถอด
รหสัเปนกญุแจอนัเดยีวกนั  ทำใหตองมคีวามเสีย่งเมือ่ตองการสงขอมลูใหทัง้สองฝายทราบเกีย่วกบักญุแจ
รหัส  ซึ่งสามารถแกไขโดยใชกรรมวิธีการเขารหัสและถอดรหัสเปนแบบอสมมาตร  (Asymmetrical
algorithms)  โดยกรรมวธิใีนการเขารหสัและถอดรหสัใชกญุแจสองดอก  คอืกญุแจเขารหสั  และ  กญุแจ
ถอดรหัส  สำหรับกุญแจเขารหัสที่เปนคูกับกุญแจถอดรหัสนั้นสามารถเปดเผยใหทราบไดโดยทั่วไป
ดังนั้นในจึงมีชื่อเรียกวา  กุญแจสาธารณะ  (Public  key)  สวนกุญแจถอดรหัสนั้นจะไมเปนที่เปดเผย
ดงันัน้จงึเรยีกวา  กญุแจสวนบคุคล  (Private  key)  ฉะนัน้ใครกต็ามทีท่ราบกญุแจสาธารณะจะสามารถ
เขารหัสโดยกุญแจสาธารณะแลวสงขอความเขารหัสไปแตเฉพาะผูรับที่มีกุญแจสวนบุคคลเทานั้นจึง
จะสามารถถอดรหสัได

             กญุแจสาธารณะ  (ผรูบั)    กญุแจสวนบคุคล(ผรูบั)

                              กรรมวิธีเขารหัส                                                กรรมวิธีถอดรหัส

ขอความปกติ                                              ขอความเขารหัส                                               ขอความปกติ
5 ปจจบุนัความยาวของกญุแจทีไ่ดรบัการยอมรบัวามคีวามปลอดภยัสงูมคีวามยาวรหสั  1024  บติ  หรอื 128  ตวัอกัขระ
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  การปกปองและรกัษาความถกูตองของการสือ่สาร

สำหรบักรณกีารของการพสิจูนยนืยนัความถกูตอง  นาเชือ่ถอืวาเปนขอความทีท่ัง้สองฝายตองการ
สื่อถึงกันจริง  มิไดถูกดัดแปลง  แกไข  หรือตกหลน  สูญหาย  ไปบางสวน  หรือทั้งหมดในระหวาง
การสือ่สารถงึกนันัน้สามารถทำไดโดยการใชกรรมวธิเีพือ่ประมวลเปนผลสรปุรวมของขาวสาร  (Hash
function)ไดออกมาเปนขอมลู  หรอืขาวสารชดุหนึง่  (Checksum  หรอื  Digital  summary)  ถาจะอธบิาย
ใหงายๆ  ใหทานผอูานลองนกึดวูาคลายกบัการสงโทรสารทีม่กัจะมใีบปะหนาสรปุวาเอกสารทีส่ง มทีัง้
หมดกีห่นา  และทีเ่อกสารแตละหนาจะเขยีนวาเปนหนาทีเ่ทาไรจากทัง้หมด  เชน  1/4,  2/4,  ...,  4/4  และ
ทีป่ลายเอกสารในแตละหนาจะแสดงขอความสัน้ๆ  ทีข่ึน้ตนในหนาถดัไป  สำหรบัในกรณขีอง กรรมวธิี
การประมวลผลสรุปรวมขาวสาร  เมื่อผูรับไดรับขาวสารนั้น  แลวนำขาวสารนั้นไปประมวลผลดวย
กรรมวธิเีดยีวกนักจ็ะทราบวาผลสรปุรวมขาวสารคอือะไร  และหากคาทีไ่ดนัน้แตกตางจาก คาทีก่ำกบัมา
จากทางฝงผสูง  ผรูบักจ็ะทราบไดทนัทวีาขาวสารทีไ่ดรบัมคีวามผดิปกต ิ ไมถกูตอง  ผรูบักเ็พยีงตดิตอผู
สงใหสงขาวสารเดมิซ้ำอกีครัง้หนึง่

ขอความ  ------------->  กรรมวธิปีระมวลผลสรปุ------------->  ขอความ  +  ผลสรปุรวมขาวสาร

ขอความ  +  ผลสรปุรวมขาวสาร
(ผูสง)

      ------------------------->  กรรมวธิปีระมวลผลสรปุ------------->  ผลสรปุรวมขาวสาร
(ผูรับ)

  การยนืยนัตวัตนทีแ่ทจรงิของผสูงสารและผรูบัสาร

ในหัวขอสุดทายที่เราจะตองคำนึงถึงในมาตราการการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร  คือ
การยืนยันตัวตนที่แทจริงของผูสงสาร  และรับสาร  ซึ่งวิธีการนี้ก็คือการใชลายมือชื่อดิจิตอล  (Digital
Signature)  ซึง่วธิกีารสือ่สารจะคลายกบัการเขารหสัโดยทัว่ไปเพยีงแตในขัน้ตอนการเขารหสั จะใชกญุแจ
รหสัสวนบคุคลของผสูงเพือ่ทำกรรมวธิกีารเขารหสั  เมือ่ขอมลู  ขาวสารไปถงึยงัผรูบั  สวนผรูบัจะใชกญุแจ
สาธารณะของผสูงถอดรหสัหากผลสรปุรวมขาวสารทีไ่ดหลกัการถอดรหสัได ออกมาอยางถกูตองกจ็ะเปน
การยืนยันวาผูสงเปนผูสงขาวสารที่แทจริง
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  การวางมาตราการการรกัษาความปลอดภยัในองครวม

จากที่กลาวมาในขางตนเปนเพียงมาตราการในการรักษาความปลอดภัยในกระบวนการสื่อสาร
เทานัน้  แตวาการโจมตตีอระบบรกัษาความปลอดภยันัน้อาชญากรจะใชวธิกีารหลายรปูแบบ  เชน  การ
วางกบัดกั  การลกัลอบดกัจบัขอมลู  การใชโปรแกรมเพือ่ควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอรอืน่  (Bot  and  Drone)
ฯลฯ  ดงันัน้จงึจำเปนทีผ่ทูีว่างระบบรกัษาความปลอดภยัจะตองระลกึไวเสมอระบบรกัษาความปลอดภยั
จะแขง็แกรงทีส่ดุเทากบัจดุทีอ่อนแอทีส่ดุในระบบ  ฉะนัน้การวางนโยบายเพือ่สรางเสรมิความปลอดภยั
ในเครอืขายคอมพวิเตอร  การใหความรแูกผปูฏบิตังิาน  ผใูชงาน  และผทูีเ่กีย่วของ  การตรวจสอบอปุกรณ
เครือ่งใช  การควบคมุการเขาถงึและการใชงานอปุกรณตางๆ  โดยรอบคอบ  และการตรวจสอบโปรแกรม
ทีใ่ชงานตางๆจงึตองไดรบัการพจิารณา  และมมีาตราการควบคมุทีเ่หมาะสม  ซึง่โดยหลกัแลวจะสามารถ
แบงไดเปน  3  สวน  คอื6

การควบคมุการบรหิารจดัการ  (Administrative  controls)
การควบคมุการพฒันาโปแกรม  (System  development  controls)
การควบคมุการปฏบิตักิาร  (Processing  controls)

แหลงขอมูลเพื่อการอางอิงและศึกษาเพิ่มเติม
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และ  การใชกฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเกาหลีใต
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  บทนำ
ผลพวงจากการรฐัประหารเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 มผีลกระทบไมเพยีงตอความแปลกแยกทางความคดิ
ทศันคตขิองประชาชนและสงัคมทกุภาคสวน แตยงัมผีลกระทบตอการบรหิารราชการแผนดนิอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ดวยเหตุจากการมีประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินฯ ฉบับที่ 31 ใหยกเลิกรัฐ
ธรรมนญูฉบบัเดมิทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวาเปนรฐัธรรมนญูฉบบัประชาชนในป 2540 ซึง่เปนรากฐานของ
องคกรอสิระหลายตอหลายแหงและมคีวามกาวหนาในการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมใน
การกำกับตรวจสอบเฝาระวังการใชอำนาจและการบริหารจัดการภาครัฐมากขึ้นกวารัฐธรรมนูญฉบับที่
แลวๆ มา  แมวาการรางรฐัธรรมนญูฉบบัใหมในขณะทีก่ำลงัเขยีนบทความนี ้มแีนวโนมจะไดรบัการลง
ประชามตยิอมรบั แตยงัไมมหีลกัประกนัชดัเจนวาในทีส่ดุแลวผลในทางปฏบิตัขิองรฐัธรรมนญูฉบบัใหม ซึง่
ตองอาศัยเวลาในการพิสูจนทดสอบความมีประสิทธิภาพวาจะมีสวนสงผลในทางบวกตอการขับเคลื่อน
ระบบราชการอนัเปนกลไกสำคญัในการตอบสนองนโยบายภาครฐัทีม่าจากตวัแทนของประชาชนไดจรงิ
หรอืไม และจะสมัฤทธผิลในแงของการววิฒันเขาส ู “ระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีหรอื ความเปนธรรมรฐั
หรอืธรรมาภบิาล” ไดอยางทีส่งัคมมคีวามคาดหวงัหรอืไม

  เนือ้หาสาระ
หลกัการอนัสำคญัหรอืเจตนารมณ ทีม่งุเนนการเขาถงึธรรมาภบิาล (good governance) เปนสิง่ทีท่กุหนวย
งานไมวาจะเปนภาครฐัหรอืเอกชนตางคาดหวงัทีจ่ะบรรลเุปาหมายดงักลาวนี ้แตปญหาอปุสรรคสำคญัยงั
คงขึน้อยกูบัความเชือ่ของชมุชน วฒันธรรมทองถิน่และวฒันธรรมองคกรเองทีม่สีวนในการกำหนดทศิทาง
และแสดงใหเหน็ถงึพฤตกิรรมองคกรโดยภาพรวมวาสามารถตอบสนองความตองการทีแ่ทจรงิของสงัคม
หรอื “ลกูคา (client)” ผเูขามาตดิตอสมัพนัธไดมากนอยเพยีงใด

ตวัอยางของความพยายามทีจ่ะประสบความสำเรจ็ในการบรรลเุปาหมายสงูสดุเพือ่จะไดรบัความนาเชือ่ถอื
ไววางใจในการใหบรกิารและตอบสนองความตองการตอสงัคมภายนอก ไดพบวาในปจจบุนัหลายประเทศ
ไมเพยีงเฉพาะภาคเอกชนแตภาครฐักไ็ดมคีวามพยายามรางขอกำหนดอนัเปรยีบเสมอืนเปนพนัธะสญัญา
ระหวางรัฐกับประชาชนผูรับบริการจากรัฐในลักษณะเทียบไดกับสัตยาบัน โดยประเทศอังกฤษจะเรียก
สตัยาบนัดงักลาววา The Citizen’s Charter2
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จดุประสงคสำคญัของ The Citizen’s Charter จะกำหนดขอบเขตทีส่ำคญัดงันี้3 1) ในแงคณุภาพ (quality)
มงุเนนการนำเสนอโครงการใหมๆ  ทีม่กีารปรบัปรงุคณุภาพการใหบรกิารอยางตอเนือ่ง  2) ทางเลอืก (choice)
ใหประชาชนไดมทีางเลอืก บนพืน้ฐานความเชือ่วาการเปดใหมคีแูขงขนัในการใหบรกิารจะชวยใหเกดิการ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ  3) มาตรฐาน (standards) ประชาชนจะตองไดรับการแจงใหทราบถึง
มาตรฐานที่ทุกคนจะตองไดรับและรับทราบวาหากตนเองไดรับบริการต่ำกวามาตรฐานที่ควรจะไดแลว
ตนจะสามารถดำเนนิการเชนไรตอไป 4) คมุคา (value) ในฐานะทีป่ระชาชนเปนผเูสยีภาษ ีประชาชนจะตอง
ไดรบัผลตอบแทนทีค่มุคาเงนิทีเ่สยีไป

การตืน่ตวัของสงัคมในการกำหนดขอบเขตมาตรฐานและคณุภาพการไดรบับรกิารจากรฐัเปนสิง่ทีส่อดคลอง
และเปนปจจยัสงเสรมิการบรหิารราชการใหเปนไปตามหลกัธรรมาภบิาลโดยที ่คณุภาพการใหบรกิารจะเปน
สิง่สะทอนใหเหน็ถงึประสทิธภิาพประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ทีเ่สมอืนหนึง่เปนการตรวจสอบไดจาก
ภายนอก (external audits) ทีจ่ะเปนสวนเสรมิและกระตนุใหองคกรตองพฒันาตวัเองใหกาวหนาดวยแนว
ความคดิกจิกรรมและวธิกีารทีเ่คลือ่นไหวรบัการเปลีย่นแปลง (dynamic)4 อยเูสมอ

อยางไรกต็ามการใชอำนาจในการบรหิารราชการแผนดนิทีม่อียเูพือ่ตอบสนองความตองการของสงัคมอยาง
เกนิขอบเขตอำนาจหรอืเปนไปดวยเหตผุลแอบแฝงอืน่ๆ (hidden agenda) ในบางครัง้อาจสงผลเสยีหายและ
ถอืเปนการใชอำนาจในทางทีผ่ดิพลาด (abused) ดวยความรเูทาไมถงึการณหรอือาจเนือ่งจากการพจิารณาถงึ
ผลของงานมากกวาวธิกีารในการบรรลเุปาหมายนัน้ (the end justifies the means)5

ดงัคำกลาวของ เจมส เมดสินั (James Madison) รฐับรุษุและอดตีประธานาธบิดคีนที ่ 4 ของสหรฐัอเมรกิาได
ใหขอคดิถงึอำนาจแหงรฐัในความพยายามตอบสนองความตองการตางๆ ของประชาชนผรูบับรกิารไวอยางนา
สนใจ พอสรปุไดวา  “ความยากของการบรหิารจดัการภาครฐันอกเหนอืไปจาความสามารถในการปกครองผู
อยใูตปกครองใหไดแลว ยงัจะตองหาทางใหรฐัสามารถควบคมุตนเองใหอยใูนกรอบกตกิาอกีดวย” 6

สิง่ทีอ่งคกรสมยัใหมจะตองปรบัตวัและปองกนัปญหาทีเ่กรงวาอาจเกดิขึน้ไดขางตน อาจนำตวัแบบ (models)
หรอืแนวความคดิที ่ Jack H. Knott และ Gary J. Miller ไดนำมาเปนอทุธาหรณสำหรบัประเมนิทางเลอืก
ตางๆ ทีอ่งคกรจะตองใชเปนแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ใหบรรลเุปาหมายวตัถปุระสงคขององคการ ดงัมรีาย
ละเอยีดทีน่าสนใจประกอบดวยประเดน็ตางๆ พอสรปุไดดงันี้7

● อำนาจ กบั จติสำนกึความรบัผดิชอบ (power and accountability)

นบัเปนเรือ่งละเอยีดออนและมกัขดัแยงในตวัของมนัเองระหวางอำนาจและจติสำนกึความรบัผดิ
ชอบตอสงัคมสวนรวมทีถ่อืเปนหวัใจสำคญัประการหนึง่ของหลกัธรรมาภบิาล ทีแ่มวาทกุองคกร

4 ที่มา: Judy Pearsall (ed) The concise Oxford Dictionary (10th edn) (Oxford University Press, Oxford) 2001: 446
5 James Madison “The federal Papers” (New York: The American Library of World Literature, Inc., 1961) in Jack H. Knott and Gary J. Miller

Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice (Prentice-Hall Inc, New Jersy) 1987: 254
6 Anthony Jay The Oxford Dictionary of Political Quotations 2nd  edn  (Oxford University Press, Oxford) 2001: 238
7 Jack H. Knott and Gary J. Miller Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice (Prentice-Hall Inc, New Jersy) 1987: 254-274
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ทีจ่ดัตัง้ขึน้มาดวยเจตนารมณอนับรสิทุธิต์องการบรรลเุปาหมายนี ้แตในทางปฏบิตั ิการตดัสนิใจ
เลอืกทีจ่ะกระทำหรอืไมกระทำสิง่ใดของหนวยงานรฐั จะมผีไูดรบัผลในทางบวกและมผีทูีอ่าจเสยี
ประโยชนจากการตดัสนิใจในขณะเดยีวกนั

ปญหาคอืรฐัหรอืองคกรตางๆ กบัการตดัสนิใจใดๆ นัน้ หลายครัง้เปนสิง่ทีไ่มสามารถหลกีเลีย่งไดและ
จะตองกำหนดทศิทางเปาหมายของการเลอืกดำเนนิการไปในทางใดทางหนึง่ แมวาการแกปญหาของ
องคกรภาครฐัในอดตีพยายามจะหลกีหนกีฏระเบยีบทีเ่ครงครดัของระบบราชการดวยการจดัตัง้หนวย
งานอสิระและบญัญตัริะเบยีบกฏเกณฑตางๆ ขึน้มาใชบงัคบัเปนการเฉพาะกต็าม  แตวฏัจกัรแหงปญหา
ความไมลงรอยสอดรับกันระหวางอำนาจที่ใชไปกับผลกระทบที่มีตอสาธารณะในสวนที่ไมไดรับ
ประโยชนโดยตรงยงัคงเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้อยตูลอดเวลา

จงึถอืเปนประเดน็สำคญัทีอ่งคกรตางๆ จะตองหาหนทางลดทอนหรอืบรรเทาปญหาดงักลาวนีเ้พือ่
จะไดสามารถตอบสนองและใหบรกิารคนสวนใหญในสงัคมไดอยางเทาเทยีม มปีระสทิธภิาพมากยิง่
ขึน้ ซึง่จะชวยใหความขดัแยงทีม่กัเกดิขึน้ลดนอยลงอกีทางหนึง่ดวย

● ความเปนกลางในการบรหิารจดัการตามลำดบัชัน้การบงัคบับญัชาในองคการมอียจูรงิหรอืไม

ประเดน็วาดวยความเปนกลาง ไมเลอืกฝกฝายหรอืตอบสนองฝายใดฝายหนึง่มากกวาอกีฝายนัน้ เปน
สิง่ทีไ่ดรบัการเรยีกรองมาเปนเวลานาน เพราะกลมุผลประโยชนในสงัคมมอียมูากมาย แตละกลมุตาง
เรยีกรองและมงุทีจ่ะไดรบัการตอบสนองในสิง่ทีต่นเองหรอืกลมุตองการใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะกระทำ
ได ในขณะที่องคกรเองโดยเฉพาะองคกรภาครัฐบนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ระบบตวัแทนนัน้ จำเปนตองอยภูายใตการกำกบัดแูลของนกัการเมอืงทีเ่ปนตวัแทนประชาชนเขามา
ทำหนาทีบ่รหิารจดัการ ซึง่นกัการเมอืงเองกจ็ำเปนตองตอบสนองหรอืมแีรงจงูใจในการดำเนนิการใดๆ
เพือ่ตอบสนองกลมุผสูนบัสนนุหรอืทำใหตนเองไดรบัเลอืกตัง้เขามาในโอกาสตอๆ ไป

จึงกลายเปนปญหาอีกดานหนึ่งที่องคกรตางๆ จะตองนำไปพิจารณาอยางรอบคอบวา ในการ
ปฏิบัติงานจริงอุปสรรควาดวยการถูกครอบงำจากปจจัยทางการเมืองที่วานี้จะสงผลอยางไรตอการ
ปฏบิตัหินาทีใ่หบรรลผุลสำเรจ็ตามเปาหมายขององคกร ตัง้แตเรือ่งของการจดัการงบประมาณ การ
บรหิารงานบคุคลใหตรงกบังานและตามความรคูวามชำนาญความสามารถทีแ่ทจรงิ

● การปรบัเปลีย่นใหเปนมอือาชพี (professionalism)

ความพยายามของนกับรหิารในการยดึตวัแบบการบรหิารในอดตีทีเ่ชือ่มัน่ในการบรหิารตามแนวความ
คดิการจดัการทีอ่ดตีประธานาธบิด ีวดูโรว วลิสนั (Woodrow Wilson) ของสหรฐัอเมรกิา ไดเคยเนน

8 Vincent Ostrom  “The Intellectual Crisis in Public Administration”  (The University of Alabama Press 1973) in Jack H. Knott and Gary J. Miller
Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice (Prentice-Hall Inc, New Jersy) 1987: 259
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ย้ำใหเกดิการคานอำนาจตรวจสอบซึง่กนัและกนั (Checks and Balances)8 พบวาในทางปฏบิตัจิรงิยงั
มคีวามลกัลัน่ ยิง่กวานัน้นกัวชิาการทางดานการจดัการบรหิารสมยัใหมอาท ิThomas Peters และ Robert
Waterman9 ไดมองวาแนวความคดิแบบเดมิ (classical thinkers) ใหความสำคญักบัระบบราชการ
ทีเ่ตม็ไปดวยกฎระเบยีบทีซ่บัซอนมากเกนิไป

ยังคงเปนปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา ขาราชการในฐานะเปนกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานภาครัฐ
จะสามารถแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้นีไ้ดอยางไร ในขณะทีป่ระเดน็เกีย่วกบัความเปนมอือาชพีหรอืการทำงาน
ในลกัษณะของความเชีย่วชาญทีเ่ปดโอกาสใหขาราชการสามารถใหขอคดิเหน็หรอืสามารถมคีวามเปนตวั
ของตวัเองทีจ่ะตดัสนิใจดำเนนิการเพือ่ผลประโยชนของคนสวนใหญในสงัคม (for majority good) ไดตาม
ลำพงั กำลงัเปนทีส่นใจในการนำมาใชใหเกดิผลในทางปฏบิตั ิแตความวติกกงัวลยงัคงอยทูีป่ญหาเกีย่วเนือ่ง
กบัความเปนเอกเทศ (autonomy) ตลอดทัง้การกาวกายซ้ำซอนกนั (redundancy) ของงานทีอ่าจมกีารแยงงาน
กนัทำหรอืเกดิปญหาความขดัแยงระหวางองคกรตามมาได

● การใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมดวยการกระจายอำนาจ

การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการบรหิารจดัการและกำหนดเปาหมายทศิทางของ
องคกรภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาได ถือเปนเรื่องอุดมคติที่มีความ
พยายามจากหลายประเทศ  แมแตในประเทศไทยเองกพ็ยายามทีจ่ะนำมาใชเปนเงือ่นไขกอนทีจ่ะมี
การกำหนดนโยบายทีม่ผีลกระทบตอสงัคมสวนรวมออกมาอยางเปนทางการ

มาตรการเชน การทำประชาพจิารณ (public hearing) หรอืการเปดใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของ
ประชาชนในหลากหลายสาขาอาชพีรวมทัง้จากผทูีเ่กีย่วของทัง้ในภาคประชาชน แวดวงวชิาการ
และระดบันโยบาย เปนสิง่ทีป่ระเทศไทยไดเริม่นำมาใชจากขอกำหนดทีป่รากฏอยใูนรฐัธรรมนญู
ฉบบัทีแ่ลว โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญของรฐัทีส่งผลกระทบตอชวีติความเปนอยใูนชมุชน
หรอืสงัคม แมจะยงัไมเปนทีย่อมรบัถงึประสทิธภิาพจากการดำเนนิการดงักลาวมากนกักต็าม กต็อง
ถอืเปนจดุเริม่ตนทีน่าจะมกีารทบทวนพฒันาใหเกดิผลเปนทีน่าพอใจในทางปฏบิตัไิด

         อยางไรกต็ามตองยอมรบัวา “คานยิม” ของขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการไทยตัง้แตอดตีถงึ
ปจจบุนัยงัเปนเงือ่นไขสำคญัประการหนึง่ทีไ่มวาการปฏริปูจะมแีบบจำลองหรอืตวัแบบทีด่ ีมคีวาม
พรอมหรอืสมบรูณมากนอยเพยีงใด “คานยิม” ของขาราชการกย็งัมสีวนไมมากกน็อยทีส่งผลตอประ
สทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารจดัการเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน ทัง้ใน
แงคณุภาพการใหบรกิารและการใชอำนาจทีเ่กนิขอบเขตอำนาจทีอ่าจลกุลามไปถงึการประพฤติ
ปฏบิตัไิปในทางมชิอบในทางราชการในหลายกรณี

9 Jack H. Knott and Gary J. Miller Reforming Bureaucracy: The Politics of Institutional Choice (Prentice-Hall Inc, New Jersy) 1987: 259
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โดยที ่วริชั  วรัชันภิาวรรณ ไดยกตวัอยางคานยิม 7 ประการทีเ่ปนอปุสรรคสำคญัตอการพฒันา
ประเทศไวเปนอทุธาหรณดงันีค้อื10

1. คานยิมของการใชอำนาจหนาทีใ่นทางมชิอบเพือ่แสวงหาผลประโยชน
2. คานยิมทีย่ดึถอืระบบพวกพองในทางมชิอบ
3. คานยิมทีต่องการเปนเจาคนนายคน
4. คานยิมในการประจบสอพลอ
5. คานยิมทีช่อบความสะดวกสบายและเกยีจคราน
6. คานยิมแบบปจเจกชนนยิม คอื ยดึถอืตนเองเปนหลกัขาดระเบยีบวนิยั
7. คานยิมในความเปนอนรุกัษนยิม (ตอตานการเปลีย่นแปลง11)

  บทสรปุ

ดวยเหตนุี ้จงึเปนขอคดิเหน็ตอการจดัวางนโยบาย และพฒันาปรบัปรงุระบบการบรหิารงานบคุคล
ขององคกรภาครฐั ไมวาจะเปนในสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคกรอสิระทัง้หลาย ทีจ่ำเปนตองพจิารณา
ทบทวนถงึเงือ่นไขขอจำกดัตางๆ ไปพรอมๆ กบัการศกึษาวจิยัแสวงหาทางออกในการปฏริปูองคกรและ
บุคลากรใหทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมสังคมภายนอก ประการสำคัญที่สุด
นอกเหนือไปจากคานิยมของระบบราชการเองที่เปนอุปสรรคขัดขวางนี้แลว  ประเด็นวาดวยการพัฒนา
ตนเองเขาสหูลกัธรรมาภบิาลทีก่ลาวถงึขางตนยงัเปนแรงกดดนัของการปฏริปูองคกรตางๆ ทัว่โลก12 นบัไดวา
ทั้งหมดนี้จัดเปนปจจัยหลักที่จะกำหนดทิศทางของการพัฒนาปฏิรูปองคกรที่สำคัญอยางยิ่งที่นักบริหาร
จดัการในทกุภาคสวนไมอาจละเลยได

10 วิรัช  วัรัชนิภาวรรณ คานิยมของขาราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ (สำนักพิมพนิติธรรม กรุงเทพ) 2547: 55-72
11 ผูเขียน
12 ไชยวัฒน ค้ำชู และคณะ (ผูแปล) ธรรมาภิบาล : การบริหารการปกครองที่โปรงใสดวยจริยธรรม (สำนักพิมพน้ำฝน กรุงเทพ) 2545ซ: 276
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ดร.อมร  วาณชิววิฒัน
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วนัจนัทรที ่16 กรกฎาคม 2550  ณ หองประชมุมาลยัหวุะนนัทน คณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
“10 ประเดน็หลกัของการปรบัโครงสรางสำนกังานตำรวจแหงชาติ

เสนอโดย คณะกรรมการพฒันาระบบงานตำรวจ”

สรปุคดัยอประเดน็หลกัเพือ่การสมัมนาระดมสมองและสรปุผลการสมัมนา
โดย ดร.อมร  วาณชิววิฒัน

อนกุรรมการดานการพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลและวชิาชพีตำรวจ

แหลงอางอิง: ในฐานะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารบุคคลและวิชาชีพตำรวจ และขอมูลจากสื่อ
หลายสวน (เชน หนงัสอืพมิพมตชิน ฉบบัวนัเสารที ่ 14  กรกฎาคม  2550 และเอกสารอางองิตางๆ เชน
รางพระราชบญัญตั ิทีม่กีารนำเสนอโดย คณะกรรมการพฒันาระบบงานตำรวจ ฯลฯ

  ประเดน็ที ่1
โครงสรางใหมกอใหเกดิกระจายอำนาจการบรหิารงาน

● กระจายอำนาจให กองบญัชาการตำรวจ ภธูร 1-9 และ กองบญัชาการตำรวจนครบาล มฐีานะเปน
นติบิคุคล หวัหนาหนวยมตีำแหนงเปน “อธบิด”ี

● ผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิ(ผบ.ตร.) จะไมมสีภาพเหมอืนเปนบรุษุไปรษณยี แตยงัมอีำนาจควบคมุ
สัง่การ เสนอชือ่ “อธบิด”ี  เหมอืนกระทรวงทัว่ไป

● ผบ.ตร. มหีนวยงานขึน้ตรงทีต่องใชความรคูวามชำนาญเฉพาะ
● สำนกังานตำรวจแหงชาต ิ (สตช.) สามารถจดัตัง้หนวยงานได โดยใหออกเปน พระราชกฤษฎกีา

(ในระดบักองบญัชาการ) และใหออกเปนกฎกระทรวงในระดบักองบงัคบัการ
● สตช. มอีำนาจตัง้หนวยเฉพาะกจิเพือ่เขามาคลีค่ลายคดสีำคญัๆ ไดเชนเดมิ

  ประเดน็ที ่2
โครงสรางใหมสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการบรหิารงานตำรวจ

● เสนอใหมกีารตัง้ “คณะกรรมการนโยบายตำรวจ” ตัง้แตระดบัชาต ิภาค จงัหวดั และนครบาล และ
สถานีตำรวจ ทำหนาที่ กำหนดนโยบายกำกับดูแลใหตอบสนอง  ความตองการ (needs) ของ
ประชาชน

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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● ปรบัปรงุองคประกอบของ “คณะกรรมการขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในทกุระดบั ใหมสีวนรวมจาก
บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมอืน่ๆ และจากประชาชนมากขึน้

● ใชประชาชนเปน “ดชันชีีว้ดั” ความสำเรจ็ของงานตำรวจแทนทีผ่บูงัคบับญัชา

  ประเดน็ที ่3
โครงสรางใหมสรางกลไกการตรวจสอบการปฏบิตังิานของตำรวจ

● เสนอใหม ี “คณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุขเกีย่วกบัตำรวจ” เปนหนวยงานอสิระไมขึน้กบั สตช.
● ประกอบดวยกรรมการ 5  คน ตองไมเปน ขาราชการตำรวจ ถาเคยเปนตองพนมาแลวเกนิ 5 ป
● ใชกระบวนการสรรหาทีเ่หมาะสม ทำงานเตม็เวลา มอีำนาจวนิจิฉยัคำรองและเสนอแนะใหกระทำการ
● คำวนิจิฉยัมผีลผกูพนัองคกรเชนเดยีวกบัการดำเนนิการทางวนิยัขององคกรตำรวจ

  ประเดน็ที ่4
โครงสรางใหมใหถายโอนภารกจิทีไ่มใชงานตำรวจออกไปยงัหนวยงานทีเ่กีย่วของ

Core Functions งานตำรวจประกอบดวย

1 การถวายความปลอดภยัองคพระมหากษตัรยิ พระราชนิ ีรชัทายาท ผสูำเรจ็ราชการแทนพระองค
พระบรมวงศานวุงศ   ผแูทนพระองค และพระราชอาคนัตกุะ

2 การปองกนัและปราบปรามการกระทำความผดิทางอาญา
3 การรกัษาความสงบเรยีบรอย และความปลอดภยัของประชาชน และความมัน่คงของราชอาณาจกัร

●  จะปรบัรปูแบบหนวยงานภารกจิสนบัสนนุเชน โรงพยาบาลตำรวจ งานออกแบบสถาปตยกรรม ใหเปน
หนวยบรกิารรปูแบบพเิศษ (S.D.U. Service Delivery Unit)  เพือ่การบรหิารจดัการทีม่คีวามคลองตวัสงูขึน้
● สงเสรมิระบบ “ยตุธิรรมชมุชน (community justice)” สำหรบัการไกลเกลีย่ขอพพิาททีไ่มรายแรง

  ประเดน็ที ่5
ปรบัปรงุพฒันาระบบงานสอบสวน ทำใหเปนวชิาชพี ปราศจากการแทรกแซง

● ตัง้หนวยงานสอบสวนสวนกลางเพือ่พฒันางานวชิาการดานการสอบสวนใหเปนมาตรฐาน
● ปรบัปรงุสายงานสอบสวนใหเปนอสิระ ใหมดีลุยภาพระหวางชัน้จบักมุและสอบสวน
● กำหนดคาตอบแทนเทยีบเคยีงกบับคุลากรของหนวยงานอืน่ในกระบวนการยตุธิรรม
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  ประเดน็ที ่6
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของสถานตีำรวจ (โรงพกั)

● ทบทวนภารกจิใหม สิง่ใดไมเกีย่วของกบังานตำรวจ ควรมอบใหหนวยงานอืน่ไป เชน งานทะเบยีน
การขออนญุาตตางๆ

● เนนใหชมุชนรวมกนัดแูลแกปญหากนัเอง
● แบงขนาดสถานเีปนขนาดตางๆ ( size S M L) ตามปรมิาณงาน ความรบัผดิชอบ เปนมาตรฐาน
● ใชระบบใหบรกิารจบไดในการตดิตอครัง้เดยีว (one-stop service) เชน งานสอบสวนกบัสบืสวน

ควรรวมเขาดวยกนั

  ประเดน็ที ่7
พฒันากระบวนการสรรหา ผลติและพฒันาตำรวจ

● ยกฐานะโรงเรียนนายรอยตำรวจใหเปนสถาบันการศึกษาและวิชาการของตำรวจ ผูบัญชาการมี
ฐานะเทยีบเทาอธกิารบด ีเปนตำแหนงทีม่วีาระแนนอน เพือ่ความตอเนือ่ง ไมใชเพยีงผลติ นกัเรยีน
นายรอยตำรวจดงัเดมิเทานัน้.  แตจะจดัอบรมวทิยาการตำรวจดานอืน่ๆ (police sciences) พรอมกนัไป

● เพิม่คณุวฒุนิกัเรยีนพลตำรวจ เดมิสำเรจ็การศกึษาระดบั  มธัยมศกึษาปที ่ 6  เมือ่เขารบัการอบรม
ยาวนานถงึ  18  เดอืน นาจะไดรบัอนปุรญิญาเปนขวญักำลงัใจใหตำรวจชัน้ประทวนกวา 160,000
คน ทัว่ประเทศ

  ประเดน็ที ่8
ปรบัปรงุเงนิเดอืนคาตอบแทนและสวสัดกิาร

● กำหนดเงนิเดอืน เงนิเพิม่พเิศษ คาตอบแทนและสวสัดกิารอืน่ๆ ใหแยกบญัชขีาราชการตำรวจออก
จากบัญชีเงินเดือนของขาราชการพลเรือนทั่วไป ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ เศรษฐกิจ
ปจจบุนั

● กำหนดขัน้วิง่เงนิเดอืนชัน้ประทวนใหมขีัน้เงนิเดอืนสงูสดุเทยีบเทา “พนัตำรวจโท” จากเดมิเพยีง
ระดบั รอยตำรวจเอก

  ประเดน็ที ่9
สงเสรมิความกาวหนาของตำรวจ ชัน้ประทวน

●  ตำรวจชัน้ ประทวน สำเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมอียเูปนจำนวนมากแตไมสามารถเลือ่น
เปนสญัญาบตัรได จงึจะเพิม่ตำแหนงสารวตัรบรกิารประชาชน หรอืผชูวยสารวตัรขึน้มารองรบั
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● ใหชัน้ประทวนมชีัน้ยศเดยีวคอื “ดาบตำรวจ” ในฐานะตำแหนงผบูงัคบัหมเูหมอืนกนัตัง้แตชัน้ยศ
สบิตำรวจตร ี(ส.ต.ต.) ถงึดาบตำรวจ

  ประเดน็ที ่10
เสนอใหมกีารจดัตัง้หนวยงานพฒันากระบวนการยตุธิรรม

● ทางคณะกรรมการพฒันาระบบงานตำรวจไดจดัทำรางพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ “สถาบนัสงเสรมิ
หลกันติธิรรม” ตอนายกรฐัมนตรเีปนทีเ่รยีบรอยแลว

● เพือ่ใหเกดิองคความรทูีถ่กูตอง ขบัเคลีอ่นการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมอยางตอเนือ่ง
● เปาหมายเพือ่การเปน “หลกันติริฐัและสงัคมนติธิรรม”

ผลของการระดมสมอง

ในงานสมัมนาเรือ่ง “ปรบัโครงสรางตำรวจเพือ่ประชาชนหรอืเพือ่ใคร”

1. มผีเูขารวมการสมัมนาระดมสมอง จำนวน   120    คน แบงเปน  เพศชาย    50    คน    เพศหญงิ   70   คน
2. อายเุฉลีย่ 36   ป
3. อาชพี ....... นกัเรยีน/นสิติ/นกัศกึษา (60) ........ นกัธรุกจิ (2) ....... ขาราชการพลเรอืน (6)

....... ขาราชการตำรวจ (30) ........ อยัการ (2)

....... ขาราชการอืน่ๆ ในกระบวนการยตุธิรรม (20)
4. การศกึษา ....... กำลงัศกึษาในระดบั ........ ปรญิญาตร ี(60) ........ ปรญิญาเอก (2)

....... สำเรจ็การศกึษาระดบั ........ ปรญิญาตร ี(30) ........ ปรญิญาโท (28)
5. ทานเหน็วาการปรบัโครงสรางจะทำใหเกดิการกระจายอำนาจแกหนวยงานระดบัรองลงไป

........ ใช (70%) ........ ไมใช (30%)
6. ทานเหน็วาการปรบัโครงสรางจะทำใหประชาชนมสีวนรวมในการบรหิารงานตำรวจในทกุระดบัมากยิง่ขึน้

........ ใช (70%) ........ ไมใช (30%)
7. การมคีณะกรรมการพจิารณาเรือ่งรองทกุขเกีย่วกบัตำรวจเปนอสิระจะสรางความเปนธรรมใหประชาชนได

........ ใช (50%) ........ ไมใช (50%)
8. ทานเหน็วาตำรวจควรปฏบิตังิานเพยีงเฉพาะหนาทีห่ลกัของงานตำรวจเพือ่บรกิารประชาชนไดทัว่ถงึเปนธรรม

........ ใช (50%) ........ไมใช (50%)
9. ทานเหน็อยางไรทีจ่ะโอนงานตรวจคนเขาเมอืง ตำรวจทองเทีย่ว ตำรวจทางหลวง ตำรวจปาไม ตำรวจน้ำ
ตำรวจรถไฟ ไปใหหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ

........ เหน็ดวย (60%) ........ไมเหน็ดวย (40 %)
10. ทานเหน็วามหีนทางจะทำใหงานสอบสวนของตำรวจมคีวามเปนอสิระ ปราศจากการแทรกแซงได

........ เหน็ดวย (30%) ........ไมเหน็ดวย (70%)
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11. การเพิม่คาตอบแทน สวสัดกิาร ทีเ่หมาะสมจะลดปญหา  การฉอราษฎรบงัหลวงในองคกรตำรวจได
........ เหน็ดวย (30%) ........ไมเหน็ดวย (70%)

12. ทานมัน่ใจวาการปรบัปรงุการปฏบิตังิานของสถานตีำรวจ หรอื “โรงพกั”ตามทีค่ณะทำงานฯ เสนอมา
จะทำใหเกดิประสทิธภิาพไดจรงิ

........ เหน็ดวย (40%) ........ไมเหน็ดวย ( 60 %)
13. ทานเหน็วาบทบาทของสถาบนัศกึษาอบรมของตำรวจเชน โรงเรยีนนายรอยตำรวจ โรงเรยีนพลตำรวจ
ทัง้หลาย มคีวามสำคญัสงผลตอพฤตกิรรมของตำรวจเมือ่สำเรจ็การศกึษาออกมาปฏบิตังิานจรงิ

........ เหน็ดวย ( 60%) ........ไมเหน็ดวย (40%)
14. ทานเหน็อยางไรทีจ่ะใหตำรวจเริม่ตนการทำงานทีช่ัน้ยศเดยีวกนั โดยการเลือ่นยศ ชัน้ ตำแหนงใหไตเตา
ขึน้ไปตามความรคูวามชำนาญและประสบการณ

........ เหน็ดวย (70 %) ........ไมเหน็ดวย ( 30%)
15. ทานเหน็วา “ชมุชน” จะชวยแกปญหาความเปนธรรมในเบือ้งตนใหแกสมาชกิในชมุชนไดหรือไม

......... เหน็ดวย  (40%) ........ไมเหน็ดวย (60%)
16. การใหตำรวจชัน้ประทวนในฐานะผใูกลชดิประชาชนมคีวามกาวหนาในวชิาชพี จะชวยแกปญหาของ
ตำรวจในทกุวนันีไ้ดทางหนึง่

......... เหน็ดวย (60%) ........ไมเหน็ดวย (40%)

สวนที ่ 2  สรปุขอเสนอแนะจากการแสดงความคดิเหน็ขององคปาฐกและผเูขารวมสมัมนาทีน่าสนใจ

..1 ทานพมิล   รฐัปตย ประธานคณะกรรมการอยัการ ( ก.อ.)
“ตำรวจคอืตนธารแหงกระบวนการยตุธิรรม การใชดลุยพนิจิของตำรวจมคีวามสำคญัมาก เพราะ

หากตำรวจตดัสนิใจไมวาจะนำคดเีขาสกูระบวนการยตุธิรรมหรอืในทางตรงขามจะสงผลในทางใดทางหนึง่
ตอผเูสยีหายและผถูกูกลาวหาอยางหลกีเลีย่งไมได วัฒนธรรมองคกรและวฒันธรรมทางสงัคมเปนปจจยั
ประการหนึง่ทีน่ำไปสกูารฉอราษฎรบงัหลวง ประชาชนเองมสีวนสงเสรมิสนบัสนนุใหการทจุรติคอรปัชัน่
เกดิขึน้ ตัง้แตความตองการความสะดวกดงัตวัอยางการใหสนิบนแกเจาหนาทีต่ำรวจจราจร การวิง่เตนแทรก
แซงทางการเมอืงและผมูอีทิธพิลเกดิขึน้อยตูลอดเวลา ปญหามไิดมอียเูพยีงเฉพาะในองคกรตำรวจ แตมี
ปรากฏใหไดรับทราบตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรม หากตองการแกไขปญหาคอรัปชั่นหรือการทุจริต
ประพฤตมิชิอบในวงการตำรวจ ประชาชนตองเริม่ทีก่ารปรบัตวัเองใหไดกอน”

..2. พล.ต.อ.อชริวทิย  สพุรรณเภสชั  อดตีรองผบูญัชาการตำรวจแหงชาตฝิายบรหิาร (บ.ร.)
“การปรบัโครงสรางตำรวจควรถามเจาของบานคอืตำรวจใหรแูนชดักอนวาปญหาอยทูีใ่ดและควร

ใหผมูปีระสบการณกบังานในหนาทีไ่ดมสีทิธมิเีสยีงแสดงความคดิเหน็ถงึความตองการและปญหาทีแ่ทจรงิ
ดวย ทกุวนันีต้ำรวจมอีำนาจนอยลง แมแตการจะดำเนนิการจบักมุผใูดกต็องผานความเหน็ชอบอนมุตัโิดย
ศาลสถติยตุธิรรม ขณะเดยีวกนักระบวนการนติวิทิยาศาสตรกไ็ดเขามามบีทบาทกำกบัและตรวจสอบการ
ทำงานของตำรวจใหเปนไปโดยสจุรติไมบดิพริว้ ไมเพยีงแตตำรวจชัน้ประทวนแตตำรวจเกอืบทกุระดบัชัน้
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โดยเฉพาะชัน้ผนูอยขาดแคลนทัง้รายไดทีเ่พยีงพอและทรพัยากร ทีจ่ำเปนในการปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปอยาง
มปีระสทิธภิาพ ยนืยนัไดวากวารอยละ 90 ของขาราชการตำรวจ ลวนแตจดัหาวสัดอุปุกรณเครือ่งใชในการ
ปฏบิตัหินาทีด่วยตนเอง เชน อาวธุปน หรอืแมแตพาหนะในการ สบืสวนสอบสวนตดิตามพยานหรอืจบักมุ
คนราย เนือ่งจากพาหนะมไีมเพยีงพอและขาดแคลนงบประมาณ ในการจดัซือ้น้ำมนัเชือ้เพลงิ เปนตน เทยีบ
ไมไดกบัตำรวจของประเทศเพือ่นบาน เชน มาเลเซยี ทัง้นี ้ไมตองการใหการปฏริปูโครงสรางตำรวจกลายเปน
ประเดน็ปญหาทางการเมอืงดงัทีม่องกนัวาตำรวจมสีภาพเหมอืน แพะรบับาป สบืเนือ่งมาจากความตองการ
แกไขปญหาจากรฐับาลชดุทีแ่ลว ควรใหรฐับาลทีม่าจากการ เลอืกตัง้ไดมโีอกาสตดัสนิวนิจิฉยัและใหตำรวจ
ไดมสีวนรวมพจิารณาวาองคกรตำรวจควรปรบัปรงุโครงสราง ไปในทศิทางใด ซึง่ตนมองวา รฐันาจะมปีญหา
เรงดวนในเรือ่งอืน่ทีส่ำคญักวาในเวลานี”้

..3. รศ.ดร.นเิทศ  ตนิณะกลุ  อาจารยประจำภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะรฐัศาสตร จฬุาฯ
“ตำรวจขาดขวญักำลงัใจ ขาดการศกึษาอบรมในวชิาชพีทีจ่ำเปนอยางตอเนือ่ง การปรบัโครงสราง

ยงัมปีระเดน็จดุออนและขอคำถามตามมาในอกีหลายแงมมุ ไมวาจะเปนเรือ่งของคณะกรรมการรบัเรือ่งราว
รองทกุข คณุสมบตัแิละระบบกรรมวธิกีารสรรหาใหไดมาซึง่ตวัแทนภาคประชาชนทีจ่ะเขามาดแูลตรวจ
สอบการทำงานของเจาหนาที่ตำรวจ แนใจไดอยางไรวาจะมีความโปรงใสและไมกลับไปสูรูปแบบการ
เขามาครอบงำแทรกแซงในแบบเดมิทีเ่คยมมีา”

  ความคดิเหน็บางสวนทีน่าสนใจจากผเูขารวมสมัมนา

● ตำรวจทีด่ใีนสายตาประชาชนมนีอยกวาตำรวจทีไ่มดี
● ประชาชนยงัไมไดรบับรกิารจากตำรวจอยางนาพงึพอใจ
● การปรบัโครงสรางตำรวจอยบูนฐานคตขิองการแกปญหาการเมอืงทีอ่ดตีนายกรฐัมนตรเีคยเปน

เจาหนาที่ตำรวจ และนำตำรวจเขามาทำหนาที่ในหลายภาคสวน ทำใหการปรับโครงสราง
ดเูหมอืนเปนการแกแคนเอาคนื

● ไมเหน็ดวยกบัการเรงรดัปรบัปรงุโครงสรางตำรวจในขณะทีป่ญหาเรงดวนเชน การกอการราย
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตยงัไมไดรบัการแกไข

● ตำรวจมคีวามตัง้ใจทีจ่ะทำหนาทีอ่ยางดทีีส่ดุ แตขาดแคลนงบประมาณและทรพัยากรทีจ่ำเปน
● การเมอืงมกีารแทรกแซงองคกรตำรวจทกุยคุทกุสมยัแมกระทัง่ในปจจบุนัทีเ่ปนยคุของรฐับาล

เฉพาะกจิ
● เปนการยากที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกำกับดูแลกิจการงานตำรวจเหมือนอยาง

ระบบการบรหิารปกครองสวนทองถิน่ในบางประเทศ เนือ่งจากวฒันธรรม ประเพณแีละความ
เชือ่มคีวามแตกตางกนั

● เงนิเดอืนตำรวจนอยมากเมือ่เทยีบกบังานในภาคเอกชนหรอืแมแตในแงของขาราชการสายอืน่
ในกระบวนการยตุธิรรม



● ตองการใหตำรวจเริม่ตนวชิาชพีในจดุเดยีวกนั ไมเหน็ดวยทีจ่ะนำคนทีผ่านการอบรม เพยีงไม
ถึงสองปเขามาจับอาวุธและมีอำนาจอยางครอบจักรวาลตามกฎหมายซึ่งกระทบตอสิทธิ
เสรภีาพของประชาชนซึง่มอียมูากมาย ทีก่ำหนดใหตำรวจเปนผบูงัคบัใชกฎหมายเหลานัน้

● มองไมเหน็วาการมคีณะกรรมการรบัเรือ่งราวรองทกุขทีจ่ะมกีารจดัตัง้ขึน้นัน้ จะสามารถแกไข
ปญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบของตำรวจได เนือ่งจากยงัคงเหน็ไดชดัวา ในแงการรวมอำนาจ
เขาสูสวนกลางยังไมหมดไปอยางแทจริงตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
ตำรวจ

● ไมเหน็ดวยอยางยิง่ทีจ่ะยอนรอยใหตำรวจกลบัไปขึน้อยกูบักระทรวง ทบวง กรมใดๆ อกีตอ
ไป เนือ่งจากจะเปนการเปดโอกาสใหฝายการเมอืงสามารถเขามาแทรกแซงไดเชนทีแ่ลวๆ มา

● ไมมัน่ใจวาการเสนอใหมกีารปรบัโครงสรางตำรวจนัน้ มวีตัถปุระสงคใดนอกเหนอืไปจากการ
แกปญหาของตำรวจแอบแฝงอยหูรอืไม เชน ในเรือ่งของการแยงชงิอำนาจทีเ่กดิขึน้อยแูทบใน
ทกุระบบการบรหิารงาน ซึง่มกัมกีารอางวาเปนไปเพือ่การถวงดลุหรอืเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ

● ตองการใหมตีวัแทนของตำรวจจากการเลอืกตัง้เขาไปเปนสวนหนึง่ของคณะกรรมการชดุตางๆ
ทีร่ฐัตัง้ขึน้ เพือ่เปนการเปดโอกาสใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ขอเสนอแนะตางๆ อยางรอบดาน
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