กระบวนการยุตธิ รรมเป็นคำทีส่ ำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีความรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลจากการ
ดำเนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงคำว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน
จะไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเริ่มที่จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง หากในอนาคตองค์กรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำเนิน
งานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ
เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ
เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

		

		
		
		

ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
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ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล		

องคมนตรี
องคมนตรี
รองราชเลขาธิการ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน    อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
			         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์   อดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					
และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คุณอภิเษก มณเฑียรวิเชียรฉาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ   ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน   หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ   จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)
ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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. พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

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

ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai University

อาจารย์ ดร. นพพล วิทย์วรพงษ์

P.P.E. (University of Oxford)
M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย

พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจาก
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระราชวโรกาสเสด็จพระดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่
ณ วัดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประทานของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการโดยเสด็จพระราชกุศล

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ เข้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาส วันมหาสงกรานต์ ๒๕๕๕ แด่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ ถ่ายภาพคู่กับ HE Ambassador Kristie Kenny
(คริสตี้ เคนนีย์) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสรับชมการแสดงของวงดนตรีทหารเรืออเมริกัน
(US 7th Fleet Band จากเมือง โดโกซูกะ ประเทศญี่ปุ่น)

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ และที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เข้าพบและหารือการบริหารจัดการ
โครงการ AC (ASEAN Community) กับ คุณสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ บมจ ธนาคาร กรุงไทย

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และ คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย เข้าพบและหารือการประสานความร่วมมือ กับอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ (นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะ “กรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช)” เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายธีระพงษ์ โสดาศรี) เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และคณะได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้ร่วมเทศกาลมะม่วง
จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสเดียวกัน

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ หัวหน้าโครงประเมินผลการพัฒนา
ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างบูรณาการ โดยทุนสนับสนุนของ สสส (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้เดินทางไปเยี่ยม
กองบัญชาการภูธรภาค ๓ และ สภอ เมืองนครราชสีมา
เพื่อติดตามประเมินผลโครงการซึ่งศูนย์ศึกษาวิจัยฯ
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และคณะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา
ยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะ กรรมการมูลนิธิ
“อัศนี พลจันทร์” ซึ่งเป็นอดีตอัยการผู้มีผลงานเพลง
“เดือนเพ็ญ” และ นักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน
ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยบุคคล
ต่างๆ อาทิ นายยืนหยัด ใจสมุทร (ประธานมูลนิธิ)
นายกิตติพงษ์ กิตตยารักษ์ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม)
นายชาญเชาว์ ไชยนานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายศุภชัย ใจสมุทร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย) และ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ (อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ) เป็นต้น

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก
งานวันแม่แห่งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ โดยมี คุณอารยา
อรุณานนท์ชัย เป็น ประธานคณะกรรมการฯ

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้มอบเงินจากเบี้ยประชุมและรายได้
จากการบรรยายในที่ต่างๆ จำนวนรวม ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
สมทบทุนในการจัดหาของที่ระลึกสำหรับงานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ด้านการต่างประเทศ และคณะกรรมการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลนครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ร่วม
คณะเดินทางไปยังประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐแห่งเมียนมาร์
โดยได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเมืองเมียวดี เพื่อเตรียมรับ
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ได้ถ่ายภาพในบริเวณวัดเจดีย์ทอง ซึ่ง
เป็นวัดที่ชาวไทยข้าราชการนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียงให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะเดินทาง
ณ เมืองเมียวดี เมียนมาร์

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศึ ก ษา
แนวทางการพัฒนาเทศบาล นครแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทศบาลนครแม่ ส อดฯ กำลั ง ให้
สัมภาษณ์ สทท ๑๑

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีนิสิตใหม่
และคณาจารย์จำนวนมากเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พิธีไหว้ครู

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะนิสิตเข้าเยี่ยมชมกิจการของศาลอาญา
และศาลแพ่ง โดยมีเลขานุการศาลอาญา นางอรอุษา กฤษณโลมจรัญรัตนศรี กล่าวต้อนรับและเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“วัฒนธรรมองค์กรของข้าราขการตุลาการ การใช้ชีวิต จริยธรรมที่คนภายนอกอาจไม่เคยทราบและไม่เข้าใจ” ส่วนทางด้าน
ศาลแพ่งในโอกาสเดียวกัน นายณรัช อิ่มสุขศรี เลขานุการศาลแพ่ง เป็นผู้บรรยายพิเศษและดำเนินการแสดงศาลจำลอง (Moot
Court) ให้กับคณะนิสิตและอาจารย์ โดย ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (นาย ชำนาญ ระวิวรรณพงษ์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

การเลี้ยงรับรองสังสรรค์พิเศษ

คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ศึ ก ษาวิ จั ย ฯ ได้ ร่ ว มรั บ ประทาน
อาหารค่ำที่ห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรมดุสิตธานี

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และ รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา เลี้ยง
รับรอง ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ร่วมกับ อาจารย์โฉลก สัมพันธารักษ์
นักวิชาการอิสระ และ ท่านอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล อดีตเลขานุการ
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
และผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ร่วมกันทดลองจัดรายการ
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

คุณโฆษิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการบริษัท สปริงคอร์ปอเรชั่น
ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของสื่อกับ
สังคม” ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิชาซึ่ง ดร.อมร
วาณิชวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ

บรรยากาศขณะนิสิตกำลังฟังบรรยายและซักถาม

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ และครอบครัวได้ร่วมถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศล
ให้แด่คุณพ่อ เซียลัก และ คุณอานพวรรณ ณ วัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับครอบครัวถวายของพระภิกษุสงฆ์

พระภิกษุให้พรเนื่องในการอุทิศส่วนกุศล ให้กับ
คุณพ่อเซียลัก และ คุณอานพวรรณ คงวงวรรณ

ร่วมกับครอบครัวถวายสังฆทานให้คุณพ่อเซียลัก
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วารสาร “ยุตธิ รรมคูข่ นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารราย 6 เดือน มีวตั ถุประสงค์สำคัญใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) ในเชิง
สหวิทยาการ ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพมิ พ์โดยคณะผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรูค้ วามชำนาญเฉพาะด้าน
การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป
สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย www.thaijustice.org,
www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ
เขียนเชิงวิชาการและระบบการอ้างอิง (references) ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลทัว่ ไป
ทัง้ นีห้ ากท่านผูใ้ ดประสงค์จะบริจาคหรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ สามารถ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-98700-2 ซึ่งในนามของ
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั ฯ ขอให้สตั ยาบันทีจ่ ะดำเนินกิจกรรมทุกประการบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
เพื่อความเป็นธรรมของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร  วาณิชวิวฒ
ั น์
กรรมการผูอ้ ำนวยการ  ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย
บรรณาธิการ

ในนามของคณะผู้จัดทำวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย ในการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ลงพิมพ์บนปกวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน”
ฉบับขึ้นปีที่ ๗ โดยภายในเล่มยังปรากฎพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉายคู่กับ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งพระบรมวงศ์ ซึ่งถือเป็นมงคลอย่างสูงต่อคณะผู้จัดทำและ
ปวงชนชาวไทยที่จะมีโอกาสได้พบเห็น
การที่พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา กระทั่งสามารถเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราช
กรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิง และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม รวมทั้งยัง
ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
ทรงพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
เนื้อหาสำคัญของการพิมพ์ฉบับนี้ยังถือเป็นวาระโอกาสครบรอบ “๘๐ ปี ประชาธิปไตยของไทย” จึงใคร่
ขอนำเสนอเนื้อหาสาระบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางสังคมการเมืองในแง่มุมของกฎหมาย
อาทิ บทความของ ท่าน อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งได้กล่าวถึงประเด็นข้อพิจารณาว่าด้วย พระราชบัญญัติ
ความปรองดองแห่งชาติ และ บทวิเคราะห์กรณีใช้สิทธิและเสีภาพล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ ซึ่งกำลังเป็นข้อถกเถียงอยู่ในสังคมไทย เพื่อเป็นการให้ความรู้และพิจารณาด้วยวิจารณญาณ
ของผู้อ่าน เนื่องด้วยข้อเขียนใดๆ ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” จะถือหลักการสำคัญว่า ทางองค์กร
สถาบัน ในสังกัดของผู้เขียนย่อมไม่มีส่วนรับรู้ หรือเป็นการแสดงออกซึ่งทัศนคติ ความเห็นขององค์กร
สถาบันเหล่านั้นแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันทางกองบรรณาธิการยังได้รับบทความซึ่งเคยตีพิมพ์แต่ยังทรงคุณค่ามีประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ ของ พ.ต.ต. เชาวนัสถ์ เจนการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานกิจการยุติธรรม มาลง
พิมพ์ซ้ำในประเด็นเกี่ยวกับการแปรรูปกิจการของรัฐ (Privatisation) โดยเฉพาะในส่วนของงานยุติธรรม
ว่าจะมีผลดีผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจเช่นเดียวกับผู้นำเสนอบทความภายในเล่มซึ่งเป็น
มหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตปริญญาเอกภายใต้การกำกับดูแลของ
ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ อีกด้วย
ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงในความกรุณา
อย่างยิ่งต่อศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ในการให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์
วารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมไปถึง คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ท่านประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน และ คุณสรัญ รังคสิริ ท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ใน
ความกรุณาทั้งโดยตรงต่อบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องเสมอมา
ในโอกาสที่ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ ทำหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาประธานรัฐสภาด้านการต่างประเทศ ทำให้
มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหารือและเดินทางทัศนศึกษาทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community; AC) ในปี ๒๕๕๘ ทำให้เกิด
การสะสมข้อมูลและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้อ่านซึ่ง
ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการยุติธรรมว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคาพยพและโครงสร้างวิธีการปฎิบัติงานกันอย่างไร ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะได้นำมา
เสนอเป็นระยะต่อไป
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Abstract
Crime prevention focused on city planning and architectural design can control and deter
perpetrators of harm being done to others. The so-called CPTED; crime prevention through
environmental design which use the physical environment to deter crime (Jeffery, 1971) will apply
to this study. These CPTED techniques include natural access control, natural surveillance, and
territorial reinforcement. This survey provides examples as well as specific guidance for those who
have keen interest in designing or altering physical and social environment to deter crime. While
each individual housing and community has different flaws and weaknesses which require unique
solutions, however, the process which leads to the solutions often share similarity in one or more
aspects. Results that emerged from an earlier survey indicated that the quality of life in the heart of
the city could be enhanced by strictly enforce the urban planning laws, expansion of slums and
public space intrusion must be stopped; and new forms of community policing, technological
applications, and effective public communication must be provided in any new housing complexes.
In addition to this, the study also found that citizen involvement has become a central element for
the success of the CPTED strategies. The authorities who play a vital role in law enforcement and
social control must get involved. The survey will mainly discuss a study of crime reduction through
the CPTED in residential, business areas and ‘crime-preventive’ architecture in Bangkok
Metropolitan, Prathumwan district which found that defensible space in a strictly architectural sense
influences the level of crime. A concluding section recommends some feasible ideas to combine
various forms of crime prevention and architectural design dimensions.
This survey presents crime prevention through environmental design (CPTED) in Prathumwan
district, Bangkok Metropolitan with a special focus on the role of local practices and culture in
dealing with major street crimes. The main question that is sought to be answered is: can there be an
effective or best practices for all?

This is a working paper, intended for publication in due course. The author would appreciate any comments to improve the
content and details of this paper.
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Addressing insecurity and the feeling of insecurity is a high priority and a serious concern to people
from all walks of life. The survey will present the outcomes of the attempt and initiatives by the
local communities to curb the so-called ‘street crimes’ using CPTED. This is hoping that there will
be some improvement in terms of the competences of crime prevention; development and
recommendation for an appropriate model of crime prevention for the locals taking into account the
cultural differences.

Getting to know the city of Bangkok and Prathumwan District

Bangkok, the Thai capital contains some 7 million people living within a sprawling metropolitan
area and clearly constitutes an EMRs (Extended Metropolitan Regions). (David W Smith 2001 p 441)
Moreover, urban development of the capital has outgrown the administrative boundaries of the
Bangkok Metropolitan Administration (BMA or local government) and encompasses the
neighbouring five provinces. (Office of the National Economic and Social Development Board 1992 p ix)

Geographical Area, Prathumwan District:  (Information details as well as pictures are
courtesy of Prathumwan District Authority)

Prathumwan is really located in the heart of Bangkok city. Details from the website of Bangkok
Metropolitan Authority (BMA) describes the area in more depth information.………… (www.bma.
go.th/bmaeng/pathumwan) The district was established in 1914. It is named after a Buddhist temple
Wat Prathum Wanaram (literally meaning lotus forest temple) and the nearby Sa Prathum palace
(means lotus pond palace). Both were built to the order of King Mongut (Rama IV) and named so
because of an abundance of lotus in Khlong Saen Saeb during his reign.
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The district is sub-divided into four sub-districts (Kwaeng).
1.
2.
3.
4.

Rong Mueang		
Wang Mai		
Pathum Wan 		
Lumpini		

Shopping Centers

MBK Centre			

Siam Paragon			

Central World

PathumWan is best known for its shopping centers. Siam Center is the oldest one in the area.
Opened in 1973, it is now flanked by Siam Discovery Center and Siam Paragon.
One of the most crowded and popular to both local people and tourists is MBK Center (also known
as Mah Boon Krong). It is packed with shops offering fashion items, mobile phones and souvenirs.
A covered, air-conditioned pedestrian bridge over Phaya Thai Road connects to a congested
sister shopping center, the Bonanza Mall, which mostly sells inexpensive clothing and fashion
accessories.
Siam Square, unlike others, is a shopping area consists of a block of buildings and lots of small
roads full of shops, attracting mostly teenagers. There are three cinemas in Siam Square, built in the
1970s and run by the Apex chain: the Scala and Siam theaters offer a single, big screen; the Lido is
a small multi-plex with three screens. Besides shops, many exam preparation schools are found in
Siam Square. So the area is full of students during evening and weekends.
The Ratchaprasong intersection is in Pathum Wan district, which is flanked by CentralWorld
(formerly World Trade Center and then Central World Plaza), Narayana Phan, Gaysorn and Central
Chit Lom shopping malls.

3
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Famous Places

Jim Thompson House

Chulalongkorn University

Ratchaprasong Intersection

A large portion of Pathum Wan is occupied by several organizations. Near MBK, Chulalongkorn
University is the oldest university in Thailand. The main auditorium together with Faculty of Arts
buildings Maha Chulalongkorn and Maha Vajiravudh are famous architectures. The Museum of
Imaging Technology within the Faculty of Science houses a large collection of cameras from old to
new. Next to the university are Chulalongkorn Hospital and Thai Red Cross. Inside the Red Cross
there is a snake farm called Queen Saovabha Memorial Institute (or Sathan Saovabha in Thai)
showing venom extraction and producing serum to treat snakebites.
One of the major tourist attractions is the Jim Thomson House. It is a complex of magnificent Thai
wooden houses formerly home to James H.W. Thomson, an American who lived in Thailand,
developed Thai silk industry, and brought it to fame to the western world. Now it is turned into
a museum filled with lots of antique decorations.
The Erawan Shrine at the Ratchaprasong intersection is a sacred place where people come to pray
and make wishes to Brahma. Wishes could include getting admitted to university, babies, jobs, and
so on. Flowers, wooden elephants, or traditional Thai dances are returned when a wish is granted.
Also located in Pathum Wan are Royal Bangkok Sport Club, a horse racing track operating every
other Saturday, the National Stadium, the Lumphini Boxing Stadium where traditional Thai boxing
matches are held, and Lumphini Park, the first park in Bangkok.
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Every year around Christmas and New Year, shopping centers, hotels and sidewalks in the
Ratchaprasong shopping district are heavily decorated with lights celebrating the event. It was
started by Peninsular Plaza and The Regent hotel, and later expanded to Sogo (now out of business),
Amarin Plaza, CentralWorld, Central Chit Lom, Gaysorn and more. Bangkok Metropolitan
Administration also provides lights along the BTS Skytrain pillars. During the period, it is the
brightest lit area of Bangkok. The countdown is held on the ground in front of CentralWorld.

Transportation (Public Transits)
Rail
Hua Lamphong is the central train station of Bangkok and the State Railway of Thailand.
Trains depart from the station to destinations throughout Thailand.
Mass transit
•		 Bangkok Metro subway stations in the district are Hua Lamphong, Sam Yan, Si Lom, and
Lumphini along the southern border of Pathum Wan.
•		 Bangkok Skytrain’s main interchange station, Siam, is here providing connection between
the Si Lom Line and Sukhumvit Line. Other BTS stations in Pathum Wan are National Stadium
and Ratchadamri on the Si Lom Line and Chit Lom and Phloen Chit on the Sukhumvit Line.

Waterway
Express boats run along the narrow and polluted Khlong Saen Saeb, the canal on the northern
district border.

Diplomatic missions
The embassies of Japan, Switzerland, the United Kingdom, and the United States are located in
Pathum Wan.
Research Methodology
The purpose of this section is to discuss the investigative techniques considered appropriate for this
study and the methods of data collection. These include direct observation in the field, interviews,
newspaper archive and official document dossiers, as well as geographical survey within the studied
5
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district. Also we inevitably pry on some socio-cultural factors contributing to the local techniques or
designs that proved to be an effective deterrence to the crime prevention.
The data collection process of the main fieldwork occurred over the course of nearly 2 months
between November 2011 and December 2011. A total of 29 people, both residents in the area and
the relevant groups (namely, policemen, business owners etc), were interviewed to provide
a substantial amount of their attitudes towards and experiences of the crime reduction through
CPTED. In addition, direct observation was undertaken by me as well as 15 participated students.
The primary concern of these interviews was to gauge the extent to which this diverse range of
citizens believed that there had been a change in crime level and their attitudes towards the CPTED,
as well as their perceptions and their willingness to cooperate with the authorities.
This project would not have succeeded without the help of many people. Thanks to all of those who
participated in the survey and interviewing groups. In particular, I would like to thank all my
students in processing surveys, taking lots of pictures which consume a huge amount of studying
time. I hold a unique interest in strengthening the cooperation of the communities and the
authorities sharing ideas as well as useful information to improve their physical environment for
crime prevention. Improvement is not only possible but must become the expected outcome of
policies, practices, and alternatives for future crime prevention.

Proposed measurements
As said in the “Thisday” newspaper that Urbanization is often viewed as a negative trend.
Urbanization as defined by the United Nations is “the physical growth of urban areas as a result of
global change, it is also seen as a movement of people from rural to urban areas with population
growth equating to urban migration”. The United Nations projected that half of the world’s
population would live in urban areas at the end of 2008. As more and more people leave villages
and farms to live in cities, urban growth results.” The rapid growth of city like Bangkok can be
attributed largely to rural-urban migration as well as crime. (http://www.thisdaylive.com/articles/
how-urbanisation-affect-qualityof-life/82851)
Statistics shows that the rapid urbanization of the world’s population over the twentieth century.
The global proportion of urban population rose dramatically from 13% (220 million) in 1900, to
29% (732 million) in 1950, to 49% (3.2 billion) in 2005. The same report projected that the figure is
likely to rise to 60% (4.9 billion) by 2030. (Also in Thisday newspaper, ibid)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555
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Considering Tom McKay’s proposal into account, he proposed that CPTED emphasizes new way of
dealing with street crimes through the development of three overlapping CPTED strategies. (Tom
McKay 2000 p 1) These strategies are:
• Natural Surveillance
• Natural Access Control
• Territorial Reinforcement
Natural Surveillance is a design strategy that is directed primarily at keeping intruders under
observation. It uses design maneuvers to increase the visibility of an estate or a building. The
appropriate arrangement and design of windows, lighting, and landscaping increases the ability to
observe intruders. When natural surveillance is adjusted to its highest utility, it maximizes the
potential to deter crime by making the offender’s behavior more easily noticeable to the community,
police patrol, or passersby.
Natural Access Control is a design strategy that is directed at decreasing crime opportunity.
Natural access control utilizes things such as windows, doors, bushes, fences, and gates to deny
access to a crime target and to deceive offenders that there is a risk in entering the area.
Control-locks, bars, and alarms can supplement natural access control measures if necessary.
Territorial Reinforcement is a design strategy that realizes that physical design can create or
extend a sphere of influence so that users develop a sense of proprietorship or territoriality.
Territorial reinforcement employs such design elements as sidewalks, landscaping, and porches to
set apart between public and residential areas and allows the resident to exhibit signs of “ownership”
that send “unwelcome” messages to would-be offenders.
More importantly, care and maintenance allows for the continued use of a space for its intended
purpose. Deterioration and ruin indicate less concern and control by the residents as well as the
authorities alike. Proper maintenance will protect the public health, safety and welfare in all existing
structures, residential and nonresidential, and on all existing premises.

Results interpretation (Findings)
Our approach in understanding and explaining the causes of crimes generally uses a combination
of three major elements as follows:
7
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Firstly, In order to suppress, prevent and possibly punish the criminals and their crimes, classical
school of criminology proposed upon utilitarian notions of free will and the greatest good for the
greatest number. “At its core, classical criminology refers to a belief that a crime is committed after
an individual weighs the pros and cons. The decision to commit a crime is a rational decision, and
is best countered through a deterrence-based system.” (Eric See et al 2004 p 7)
Secondly, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) as an alternative way
to fight crimes. This refers to a set of practices designed to make potential criminal targets less
attractive. The belief that crime is a rational act is used to make a potential target less attractive to
a criminal, and thus not a “rational” target. (Ibid p 7) A variety of environmental design could
have an adverse affect on chances for criminal activity. somehow, C R Jeffery the founder of the
term CPTED said that a coherent theoretical model of CPTED never existed. (C R Jeffre, 1999 p1.)
Jeffrey demanded that the new urbanism must be used to plan urban growth in a more logical way,
and to guide urban policy for the future, including crime as a major urban problem, something now
neglected by urban planners. (Ibid p2) It is believed that citizen as well as the authorities become
more aware of Crime Prevention Through Environmental Design and possible reduction of criminal
opportunity when loopholes and many other weaknesses are covered. It is therefore the CPTED is
implemented with some creative solution where possible.
Routine Activities Theory. This theory or the so-called ‘casual model’ states that for crime to be
committed, three elements must be present: an available target, a motivated offender, and a lack of
guardians. (Ibid p 8)
These three important elements including some socio-cultural aspects will be used to analyze all
hurdles and offer appropriate guidelines in terms of CPTED solution to suit the demand of changes
for the local and the authorities.
What we learned through this survey is that of the 29 people randomly interviewed, the majority (27
people made up of about 93 percent in total) trusted that their quality of life will be remarkable
improved by strictly enforce the urban planning laws, stop expansion of slums and halt public space
intrusion along with new forms of community policing, technological applications, and effective
public communication. These methods would be also very helpful and effective means to deter
crimes in the area.
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Table 1: Number of Cases categorized by the type of major crimes within the Precinct of
Prathuwan Police Station focusing on category 2 aggravated assault and rape as well as category 3
Property crimes
(Sources: The Courtesy of Prathumwan Police Station)
Categories of crimes
			

2008		
2009		
2010
Reported arrested reported arrested reported arrested

1. Serious violence crimes

17

12

18

15

17

9

2. Aggravated assault
and rape

92

33

81

56

71

49

3. property crimes

441

160

243

126

323

151

4. crimes that caught
public attention

271

18

206

54

152

32

5. Crimes against the
state

556

556

435

435

450

450

After the CPTED was implemented and adopted by the local and the authorities in Prathumwan
district, we found that aggravated assault and rape went down from 92 in 2008 to 71 cases in 2010
with a good result of arrest rate. Even though the arrest rate for property crimes seems to be in a
dissatisfactory way (number of cases dropped from 441 in 2008 to 323 in 2010, arrest rate was
nearly a half of those arrested in 2009 the year before), a CO (Commissioned Officer) disclosed that
“there is a rapid population growth and people lived in high–rise condominiums and residential
apartments which had recently emerged in a big scale ever. The city also offered a more convenient
public transits (sky train and underground train) in which allowed criminals travel freely in the
same way as ordinary passengers. This was about urbanization and crime rate increased! We didn’t
have enough police force to deal with the running criminals, somehow, we still trusted that the
so-called ‘Help Yourself Help Others’ program like the CPTED was still a useful tool in fighting
some kinds of street crimes”
It is with all these in mind that I have sought to adapt a broad criminological causal model (classical
school) to the task of understanding how CPTED works in the communities. The model to explain
the causes of crimes I chose is the ‘routine activity’ approach first put forward by Cohen and Felson,
and subsequently elaborated by Marcus Felson (L Cohen and M Felson 1979) American
9
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Sociological Review 588-608. See also Marcus Felson California 2002) ix. This posits that for
deviance to occur, there need to be a supply of motivated actors, opportunities, and a lack of
‘capable guardians’, meaning persons or institutional arrangements capable of and willing to prevent
or control the behavior in question. This , of course might be ‘a bore bones’ model: it does not
specify what provides motivation, nor what the nature of the opportunities must be for the risk to be
taken, nor what might be encompassed by the vague notion of ‘capable guardians’. Nevertheless,
CPTED does have some heuristic value in helping us to understand and design the environment to
curb with the urban crimes.
The motivation force is the dissonance between the individual values and the failure of government
or the authorities to provide, through the public pursue, sufficient resources to the police for them to
carry out their work effectively as well as other negligence such as the expansion of slums, public
space intrusion as well as the lack of effective urban planning for long. The majority Thais tend to
be self-centred individuals which leads to a norm of indifference to others (Thu-Ra Mai-Chai as
quoted by Mulder: ‘it is a culture of cynicism and indifference regarding the public and world
around them’… which drives them to a stronger identification with family, friends, and other
particularistic associations that emphasize individual worth (Neil Mulder p 135) Neighbourhood
Crime Watch scheme is also another thing to substitute the effectiveness of CPTED, somehow, this
seems to be a Herculean task to bring about the promised cooperation between the authority and the
public so that the CPTED approach becomes more successful. As one respondent said during the
interview that ‘it’s the government program, none of our business to get involved, there’re lots of
things to do for my own family’ . a kind of neutralization technique’ for rationalizing things people
do not willing to cooperate.
The opportunities issues is quite obvious particularly Prathumwan district is located in the very heart
of the city as above mentioned. There are several high-end shopping centers, financial institutions,
government facilities and many others within this 5 square kilometers. This could be an opportunity
galore for the criminals and opportunity sometimes creates crime. If there is an opportunity where
there is a temptation or attraction of something to be obtained so easily, it will be taken up by the
onlookers or criminals. If this opportunity is removed, it removes the chances of temptation
and crime can be stopped. For example if a car is parked in an area where presence of CCTV is
observed, this could reduce the temptation and might distract a car thief and prevent such crime
more or less.
Gottfreson and Hirschi proposed that (Michael Gottfreson and Travis Hirschi 1990 p 4-5) people
like us have a propensity to crime but not everyone engage in the criminal acts due to the fact that
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555
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we experiencing various opportunities and balancing of the risks and the benefits (classical
criminological concept). Both see that in all criminal acts involve little foresight, planning, or
efforts; they are mostly simple, trivial and easy. (Ibid p 12)
Therefore the more controlling the opportunities, the less chances for the criminal to do their
activities. As a CO (Commissioned Officer) at Prathumwan Police Station also divulged that ‘It is
the policy and guidance for all residential areas are well lit at night time along with a good
neighbourhood scheme in place, an adequate police activity and CCTV in operation, the statistics
shows that there are reduction in car thief and burglary in the area”. However, he added that
“CPTED measures do not deal with crimes that occur in some specific areas. For example, they do
not help to prevent crimes in which the victim personally knows or provides access to the offender,
namely, domestic violence, acquaintance rape, and other measures are needed to deal with these
situations on case by case basis.”
It is evident from our survey on the above that a reduction in opportunities shows a decline in the
crime rate.

What do we need in crime fighting?
It is worth defining culture at this point. Culture is a complex and broad concept, which can be
defined in many ways. Sir Edward Burnett Tylor (1871) stated that “culture in its wide
ethnographic sense is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law,
custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society ” (Marvin
Harris 1988 p 122) It involves what people think, what they do, and the material products (design)
they produce. Culture touches members of a society in which it shapes their value, assumptions,
perceptions, and behaviour.
The question is: How does culture impact the architectural design and people thought and action
especially for crime reduction in each community? There is a need for a survey on people culture
and its impact on environmental adjustments or designs in crime fighting.
Triandis (Harry C Triandis et al Vol 54 No 2 pp 323-338) The American Psychological
Association 1988) identifies aspects of cultural variation as individualism-collectivism. He states
that Asian countries represent the collectivism culture, while the United States and European
industrial countries are characterized by individualism. This is in contrast to Mulder’s notion as
discussed earlier. He also describes further that collectivist cultures are interdependence, group
identity, self-restraint, and hierarchical control.
11
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Individualism, in contrast to collectivism, it highly values individuality and freedom. These basic
cultural characteristics strongly shape the social systems, lifestyles, and values of each society
which is passed on to the idea as well as their ways in crime fighting or prevention.
The following are examples of CPTED in which various Prathumwan communities are carried out
effectively at the present.
1.  Back to basic : Security guard on spot
Harry Gold puts that it is the so-called “street”
crimes such as murder, armed robbery, assault,
and rape that the public is most likely to identify
as the crime problem. So the presence of security
guard or the police is intended to alleviate fears of
crime in the city as well as to serve as a crime
deterrent. (Harry Gold 1982 p 292)

2 .  Dummies!!!

Dummy cameras

(Information and Picture: Courtesy of Bangkok Post)
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According to the present Bangkok
Governor (MR Sukhumbhand
Paribatra), there are now 10,000
CCTV cameras operating in Bangkok
to make the capital safer. The
Bangkok Metropolitan Administration
(BMA) had installed the 10,000
surveillance cameras near junctions
and in areas where there was a high
crime risk, and near schools, hospitals,

community areas and important places around the capital (Bangkokpost 30 6 11) These also
included 1,325 dummy closed-circuit security cameras which had been installed throughout the
capital city (Bangkokpost 22 12 11)

Dummy Police Officers
The Metropolitan Police had installed
“intelligent” dummy police officers,
nicknamed “Jah Choey” or Sergeant Idly
Silent, where accidents take place
frequently, like intersections, bridges or
roads with solid white lines, or where
motorists break traffic laws often. This is
in order to keep an eye on traffic law
violators the dummy officers would
capture images of traffic violators and
help real traffic policemen with their job.

(Information and Picture : Courtesy of The Nation)
The dummies are equipped with security and speed cameras to detect motorists who violate the law
as well as help cut down on traffic violations and make Bangkok drivers more cautious. The
cameras embedded in the dummies will transmit images to traffic police officers’ smart phones or
tablet computers within a 2 to 5 kilometre radius as well as to the Traffic Police Command Centre.
(The Nation 30 9 11)

3. Ghost out there!
Death symbol!
														

13
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A Thai local erected a God of Death statue in order to warn passersby of well behave as well
as intimidate the potential offenders.
Many Thais apparently fear a variety of Ghosts and evil spirits that might affect their lives to the
same extent as the Karma concept (Law of action, one’s personal lot in life’ as said by Neils Mulder
(2000 p 84) Every household will pay respect to the spirit that they believe provides protection and
guards their family members: ‘Phraphum is the lord of the place (Chao-thi), that is, the local ruler
whose presence should be recognized and respected’ (Neils Mulder 2000 p 25). Accordingly, many
Thai households will erect a spirit house (san-PRA-PUMi) , big or small depending on their
resources and concerns, at a corner of their house in order to worship the spirit.
		

Spirit Houses (San Phrapumi in Tha colloquial)
Mulder also suggested that “San Phraphum that stand prominently at the road side, however, likely
indicate danger spots. “some believe accidents occurred because the dead took other lives to
replace their duties, or the victims showed.”
Another foreigner further criticized the important of this fearsome structure “Thai belief in spirit
houses can be positively defined as a sign of concern for safety on the highway the ad asserts. Thus,
shrine power overrides human control over destiny. Some drivers turning past Erawan Shrine in
Bangkok (Prathumwan district) lift both hands off the wheel to wai. The modernity of a shrine lies
not just in the architecture, but also in changes in usage, who gets worshipped, and the
demographic of the devotees.” (Philip Cornwell-Smith 2011 p 184).
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4. Local Improvements
Two way mirrors at Chulalongkorn
University are often used as a surveillance
tool helping to save students’ belongings as
well as university’s property from theft and
create a perception of risk to offenders.

A shop owner within Prathumwan
district installed several wall-sized
mirrors for shop security as a deterrent
to theft and to monitor her corridors
and reception areas.

Most late-night convenience stores in the city cooperated with the police to implement visibility
standards, burglary alert training and cash control.
15
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Chulalongkorn University installed
benches for students can sit and observe
activities on streets, sidewalks, open
spaces, etc
Using technological appliances: Chulalongkorn University also deploys access control measures
using electrical/mechanical devices such as CCTV and various physical means to deny offenders’
activities. CCTV was installed in various places within University’s areas; the below picture shown
a dummy CCTV near a football field, and another CCTV with a yellow warning sign installed at
a main building.

	
						

Flyover allows easy access to the public with some adjustments for crime prevention.
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The newly refurbished clear-roof flyover connecting MBK centre and Siam Discovery center
delivered wider pavements, better lighting and better visibility for the public.
Parking lot in a department store: security is the first priority

A famous department store within the area provides a better-looking garage with quality lighting
which will not only improve the environment, but will attract more customers. The idea of creating
a comfortable environment will attract more customers and makes them feel safe and secure.

17
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Powerful spotlights were also installed outside the
department store provided a better visibility at night.

“Safe and sound” elevators
Another well-known department store provides its customers with glass elevators in creating a safe
and aesthetically pleasing environment
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Freebies!
Examples of Unfriendly (undesirable) architectural design

Room with a view?
Defensible space or Maximum Security Prison?

CONCLUSION & RECOMMENDATIONS
The implementation of CPTED should be revised regularly in order to check factors that affect the
success or failure in crime reduction. Designers need to construct meaningful frameworks for
making appropriate decisions regarding the effectiveness of changed environment. It is important
that we need to provide the communities as well as public members with a more environmental
friendly living which will not disrupt or disturb the way people live. Cooperation is a key to success,
we need to create new environment that they feel comfortable sharing and living in. This is where
the CPTED provides concerned parties with the ability to incorporate both cultural factors and
environmental design strategies.
19

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

local authorities must play a vital role in coordinating security measures and partnerships involving
numerous actors and concerned parties. Everyone should take part in sharing information, good
practice, experiences and innovative approaches to create safe and sound environment.
It could be seen that to achieve all these important goals we need a blend of both the new creative
ideas and communities’ acceptance. This does not mean that we simply recreate the environment in
a unique setting and then offer it to the communities as a multipurpose solution. However, if we
utilize the fruitful solution and uphold the said above strategies that have produced successful results
in the past and apply them in the new neighbourhood, we will begin the process of creating blended
the CPTED concept with the social diversity.
It will be through the blending process that we will be able to provide once and for all solution
regardless of the location and culture, with a dynamic changing environment. This process will
empower the communities with the ability to discover best practices to fit their individual living
styles. Some dimensions that could make the strategies a successful approach are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfies both people in the communities and other concerned parties.
Creates a more environmental friendly living.
Enhances community capacity to adjust them to the new environment.
Stresses on blending cultural factors and changing environment.
Provides clear guidelines and direct messages to members of the public.
Coordinates and facilitates access to new technology.
Enhances communication and interaction styles.
Decreases difficulties and barriers in communication.
Minimizes the opportunities for criminal activity within the area as well as next-door
communities.
Allows for more effective and highly satisfactory cooperation between the authorities and
communities.
Enhances self-learning, self-motivation and independence.
Reduces time and unnecessary costs.
Supports various living styles and strategies.
Provide a balance between new and traditional changing environment.

A good deal of research will be required to develop guidelines for effective environmental designs
that accommodate different cultures. This may encourage researchers to explore further into the
awareness of cross-cultural differences in applying CPTED as best practice.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555
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การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatisation)
โอกาสหรือความเสี่ยงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

โดย พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ
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การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatisation)
โอกาสหรือความเสี่ยงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย*
โดย พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ 1

บทนำ
การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatisation) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการนำ
การลงทุนและวิธีการบริหารจัดการของภาคเอกชันมาแทนที่กิจการภาครัฐที่เดิมดำเนินการโดยระบบ
ราชการเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในวงการบริหารรัฐกิจ หากแต่เพียงไม่ถึงสามสิบปีที่มีการนำ
แนวคิดดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติจริงกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก ปัจจุบันการแปรรูป
กิจการของรัฐไปยังภาคเอกชนถือเป็นบริบทที่สำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ (The New
Public Management) ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและเกิดผลจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่ายของกิจการของรัฐในประเทศต่าง ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าในโลกของการบริหารจัดภาค
รัฐมีการนำนโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐไปใช้ในทุกบริการสาธารณะ มิได้จำกัดแต่กิจการทาง
ธุรกิจเช่นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น แม้แต่ในกิจการด้านการบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าจะต้องดำเนินการโดยรัฐเท่านั้นก็ยังประสบผลสำเร็จในการแปรรูปกิจการหลาย
อย่างให้เอกชนบริหารจัดการ
ในประเทศไทยก็มีการนำแนวคิดการแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatisation)
มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
การเปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชนเพื่อลดขนาดระบบราชการถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการและการพัฒนาประเทศ2 ในกระบวนการยุติธรรมไทยการแปรรูป

*
1

2

“บทความนี้ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนให้นำมาลงพิมพ์ซ้ำในวารสารยุติธรรมคู่ขนาน”
- นักวิทยาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานกิจการยุติธรรม
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การลดขนาดกำลังพลภาครัฐและการขยายตัวของระบบรายการถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่กำหนดไว้ทำนองเดียวกันในแผน
ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาระบบรายการ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.2551-2555) เป็นต้น โดยแนวคิดการนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินกิจการแทนรัฐถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ
ลำดับต้นๆ ในการลดขนาดระบบราชการให้เกิดผลจริง
25
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กิจการของรัฐไปยังภาคเอกชนก็ไม่ใช่สิ่งใหม่ มีความสนใจในการนำเรือนจำเอกชนมาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของงานราชทัณฑ์มานานแล้วหากแต่ยังไม่มีการนำเรือนจำ
เอกชนมาปฏิบัติจริงเท่านั้นในปัจจุบัน3 การแปรรูปกิจการของรัฐในกระบวนการยุติธรรม (Privatisation
in the Justice System) จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในฐานะโอกาส
ของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากของงานยุติธรรม
อย่างไรก็ดีการแปรรูปกิจการของรัฐไปให้เอกชน (Privatisation) เป็นประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันอย่างมากในประเทศไทยถึงความคุ้มค่าและความเสี่ยงของการนำบริการภาครัฐที่ส่งผลกระ
ทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากไปให้ภาคเอกชนดำเนินการซึ่งการแปรรูปกิจการ
ของรัฐในประเทศไทยนั้นมักถูกโจมตีว่าเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งมากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนรวมและมักจะมีข้อวิตกกังวลถึงคุณภาพการให้บริการและการเข้ามาครอบครองกิจการ
ของรัฐโดยทุนต่างชาติ อีกทั้งยังมีความวิตกกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ
นำกิจการสาธารณะไปให้เอกชนซึ่งหวังผลกำไรเป็นผู้ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเมือง
ไทยการแปรรูปกิจการของรัฐไปให้เอกชน (Privatisation) ถือเป็นประเด็นสำคัญที่อาจมีผลถึงการ
ล้มรัฐบาลได้เลยทีเดียวยิ่งกว่านี้นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐ (Privatisation) ในกระบวนการ
ยุติธรรมนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากงานยุติธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับ
ความคาดหวังสูงจากประชาชน ทั้งยังเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะให้ผลกำไรทางธุรกิจของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในบทความนี้จะ
มุ่ ง ให้ ค วามรู้ เ ดี่ ย วกั บ หลั ก การและแนวคิ ด พื้ น ฐานในการแปรรู ป กิ จ การของรั ฐ ไปยั ง ภาคเอกชน
(Privatisation) และวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี่ยงจากบทเรียนการแปรรูปกิจการของรัฐที่มีการ
ปฏิบัติจริงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงต่อแนวคิดการแปรรูปกิจการ
ของรัฐไปยังภาคเอกชนให้กับนักบริหารงานยุติธรรมที่สนใจจะนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพงานยุติธรรม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้และปัญหาข้อขัดข้อง
ที่อาจเกิดขึ้นหากจะมีการแปรรูปกิจการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมไทยให้ภาคเอกชนดำเนินการ

3

สถาบันวิจัยทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการการศึกษาเพื่อจัดตั้งเรือนจำเอกชน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2548)
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v  จุดอ่อนของรัฐคือเหตุผลของการแปรรูปกิจการภาครัฐให้เอกชนดำเนินการแทน

นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชนมีการนำใช้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก
โดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2512 (ค.ศ.1979) ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความล้มเหลวของนโยบาย
การผูกขาดและควบคุมกิจการต่าง ๆ โดยรัฐ (Nationalisation) ช่วงต้นและกลางศตวรรษที่ 20 โดย
ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่แนวคิดรัฐบาลเข้มแข็งได้รับการยอมรับ มีการเน้นถึงบทบาทของรัฐในการ
คุ้มครองบริการสาธารณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง หรือ
ให้รัฐเข้ามาควบคุมหรือเป็นเจ้าของบริการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งอาจมี
การค้ากำไรเกินควรหากให้เอกชนประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการนำกิจการผลกำไรดีเข้าเป็นของรัฐ
เพื่อสร้างรายได้ หรือการควบรวมธุรกิจหลักเป็นของรัฐ เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางการดำเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจได้โดยง่าย4 หากแต่บทเรียนที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจหรือ
กิจการซึ่งเคยถูกผูกขาดหรือถูกควบรวมเข้าเป็นของรัฐนั้นไม่สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะ
ยาวอีกทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐทำให้รัฐไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพหรือขยายการ
ลงทุนให้ทั่วถึง จากปัญหาดังกล่าวได้เกิดการเสนอแนวคิดในการแปรรูปกิจการต่างๆ ไปให้ภาค
เอกชนดำเนินการเพื่อลดภาระของรัฐ และใช้กลไกตลาดและการแข่งขันเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างคุ้มค่าที่สุด5 ดังนั้นในช่วงแรกของการดำเนิน
นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐไปให้ภาคเอกชน (Privatisation) จึงเน้นไปที่การแปรรูปองค์การ
ธุรกิจที่รัฐถือครอง ได้แก่ รัฐวิสาหกิจและบรรษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ที่รัฐเคยเข้ามาควบคุม6
นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ แนวคิดที่ว่าด้วยการเน้นความ
สามารถของภาคเอกชนเพื่อทำให้รัฐทำงานได้มากขึ้นก็ได้รับการยอมรับมานานแล้วจากการศึกษาถึง
วิวัฒนาการกิจการของรัฐแม้ในรัฐสมัยโบราณที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เน้น
ความเข้มแข็งของรัฐและผู้ปกครองก็ยังปรากฎหลักฐานว่ามีการว่าจ้างเอกชนทำงานแทนข้าราชการ
ดังกรณีของประเทศกรีกโบราณที่มีการทำสัญญาจ้างเอกชนทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือการให้
พ่อค้าทำหน้าที่เป็นผู้แทนการค้าของรัฐในการทำการค้ายังดินแดนห่างไกลเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐใน
ประเทศจีน7 ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวได้แสงถึงบทบาทสำคัญของเอกชนในการขยายขอบเขตให้รัฐ
สามารถทำงานได้มากขึ้นในกิจการส่วนที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือยากแก่การเข้าไปดูแลได้เอง
4

R. Kelf-Cohen Twenty Years of Nationalisation (Macmillan, 1969)
P. Guislain The Privatisation Challenge: A Strategic, Legal, and Institutional Analysis of International Experience
(World Bank, 1997)
6
I. N. Kessides Reforming Infrastructure: Privatisation, Regulation, and Competition (World Bank, 2004)
7
R. Sobel The Pursuit of Wealth: The Incredible Story of Money through out the Ages (McGraw-Hill, 2000)
5
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ปัจจุบันขอบเขตของการแปรรูปกิจการได้ขยายไปถึงบริการสาธารณะต่างๆ และกิจการที่ไม่
ก่อผลกำไรที่ดำเนินการโดยรัฐซึ่งหมายถึงกิจการบริการสาธารณะและบริการสังคมต่างๆ ที่ไม่ใช่
องค์กรธุรกิจ เช่น การสาธารณสุข การศึกษา การให้สวัสดิการสังคมต่างๆ เป็นต้น การดำเนิน
นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐไปให้ภาคเอกชน (Privatisation) ได้สร้างจุดเปลี่ยนจากความเชื่อ
เดิมที่ว่ามีเพียงรัฐเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว โดยนักเสรีนิยมได้สร้างกรอบแนวคิดใหม่
ขึ้นมาว่าควรมีการนำกลไกตลาดมาใช้กับการบริหารภาครัฐด้วย เนื่องจากถึงแม้ว่าการให้บริการ
สาธารณะโดยรัฐอาจให้ผลดีในการดำเนินกิจการบางประเภทแต่ก็ไม่เป็นที่แน่นอนเสมอไปว่ารัฐคือ
สิ่งที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ดำเนินกิจการดังกล่าว เพราะการผูกขาดโดยรัฐนั้นเป็นการปิดกั้นไม่ให้ผู้อื่น
ซึ่งอาจดำเนินการได้ดีกว่า เข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน8
บริการต่างๆ ของรัฐซึ่งเดิมเชื่อว่าเป็นกิจการที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกำไรนั้น แท้ที่จริงแล้ว
สามารถใช้กลไกตลาดเข้ามามีบทบาทในการให้บริการได้หากประชาชนมีความต้องการบริการดัง
กล่าวจนสามารถจ่ายเงินเพื่อการรับบริการได้ ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายในปัจจุบัน เช่น กรณีของ
โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงเรียนเอกชน ซึ่งการให้เอกชนร่วมให้บริการดังกล่าวจะเป็นการลดภาระ
ภาครัฐที่จะต้องดูแลเฉพาะผู้ที่จำเป็นจะต้องดูแลเท่านั้น ทำให้รัฐสามารถใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ
มาเพิ่มคุณภาพการให้บริการและขยายการให้บริการให้ทั่วถึงมากขึ้น หรือแม้แต่บริการที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกำไรเลย รัฐก็อาจเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานเอกชนโดยใช้งบประมาณของรัฐเป็นค่าจ้างดำเนิน
การเพ่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอบริการที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุด เช่นเดียวกับการใช้กลไก
ตลาดในตลาดการค้าเสรี9
นอกจากนี้ ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theories)10 ยังได้ชี้ให้
เห็นถึงข้อบกพร่องว่ารัฐอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนการตัดสินใจทางเลือกสาธารณะให้กับประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากกลไกของรัฐเป็นเพียงแค่การตัดสินใจทางการเมืองผ่านกลไกต่างๆ ซึ่งเป็น
ไปเพื่อกลุ่มคนที่มีอำนาจ การมอบอำนาจให้รัฐเป็นผู้กำหนดทางเลือกสาธารณะแทนประชาชน
8

M. Friedman Capitalism and Freedom (the University of Chicago Press, 1962)
K. Walsh, Public Service and Market mechanisms: Competition, Contracting, and the New Public Management
(MACMILLAN Press, 1995)
10
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theories) เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยกลไกทางการเมืองที่นำไปสู่การตัดสินใจกำหนดนโยบาย
สาธารณะต่างๆ ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อบกพร่องของกลไกทางการเมืองที่ไม่อาจทำให้การตัดสินใจภาครัฐเป็นการสร้าง
ประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนได้ เช่น การเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกพรรคการเมืองนั้นอาจเป็นทางเลือกที่แคบเกินไปในการกำหนด
เจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้ง หรือการที่นักการเมืองมีแนวโน้มที่จะตัดสินในเพื่อตอบสนองกับฝ่ายที่มีอำนาจกดดันมากว่าจะทำตามความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาบริบทของการเมืองไทยก็น่าจะสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากมักจะถูก
โจมตีว่านักการเมืองได้รับอำนาจมาด้วยการซื้อสิทธิขายเสียง หรือมีการกำหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ของตนเองอยู่เสมอ
9
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จึงไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองดังกล่าว
กลไกตลาดอาจเป็นเครื่องมือที่ดีกว่า เนื่องจากการให้ประชาชนเป็นผู้ควบคุมและกำหนดความ
ต้องการของตนเองได้โดยตรง11
อย่ า งไรก็ ดี เ หตุ ผ ลสำคั ญ ที่ สุ ด ที่ ท ำให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงก็ คื อ ความล้ ม เหลวของระบบ
ราชการ ซึ่งความเป็นระบบราชการนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารงานมี
แนวคิดและผลการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องและความล้มเหลวของระบบราชการซึ่ง
มักจะตอบสนองต่อผู้มีอำนาจที่ให้คุณให้โทษได้มากกว่าที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบราชการมักจะเป็นได้ด้วยความฟุ่มเปือยเนื่องจากข้าราชการผู้ใช้จ่ายเงินไม่ได้
เป็นเจ้าของเงิน ระบบราชการมีลักษณะของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบมากกว่าคำนึงถึง
ประสิทธิภาพที่แท้จริง ขาดการสร้างสรรค์พัฒนา แม้ในโครงการของรัฐที่ล้มเหลวก็มักจะถูกทำให้ดู
ดีและใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเป็นต้น12 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของภาคเอกชนแล้วก็
ดูเหมือนว่าเอกชนจะเหนือกว่าระบบราชการในทุกสิ่งที่กล่าวมา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
งานของรั ฐ ไปให้ เ อกชนดำเนิ น การแทนจึ ง ถื อ เป็ น คำตอบที่ ธ รรมดาสำหรั บ การพั ฒ นาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ทำให้เกิดรูปแบบการนำพลังผลักดันภาคเอกชนมาสู่บทบาท
การพัฒนากิจการของรัฐในหลากหลายรูปแบบมิได้มีเพียงการแปรรูปองค์กรธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจ
อย่างที่เข้าใจกันทั่วไปในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในบริการ
สาธารณะที่อาจสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ (เช่น โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนเอกชน), การทำ
สัญญาจ้างเอกชนให้ดำเนินกิจการแทนรัฐ (Contracting-out). การว่าจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนิน
กิจการบางอย่างที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยที่รัฐไม่ต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรเอง (Outsourcing),
การมอบคูปองให้ผู้รับบริการสาธารณะไปเลือกใช้บริการของเอกชนแทนการตั้งศูนย์บริการของรัฐ
(Voucher มักใช้ในเรื่องของการจัดสวัสดิการต่างๆ). หรือการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการดำเนินกิจการภาครัฐ (Public Private Partnerships)13 ซึ่งรูปแบบการแปรรูปกิจการของรัฐทั้ง
หลากหลายรูปแบบดังที่กล่าวมาได้มีการนำมาประยุกต์ใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติจริงในระบบงาน
ยุติธรรมในหลายประเทศ

P. Self Government by the Market: The Politics of Public Choice (MACMILLIAN Press, 1993)
P.F. Drucker The Age of Discontinuity. (2nd eds, Cox & Wyman, 1969)
13
M. Pirie Privatisation (Wildwood House, 1988)
11
12
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แนวคิดการนำนโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐให้กับภาคเอกชน  (Privatisation)
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

ขอบเขตของงานยุติธรรมนั้นไม่ได้มีแค่เพียงการบังคับใช้กฎหมายหากแต่ยังครอบคลุมถึงการ
ควบคุมป้องกันการกระทำผิดและการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งฝ่ายของเหยื่ออาชญากรรมและผู้ถูกกล่าวหา ทั้งยังหมายรวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูอาชญากร
ให้กลับตนเป็นคนดีและสามารถคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นกิจการของรัฐที่
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและต้องใช้ค่าใช้จ่ายภาครัฐมหาศาลในการดำเนินการ
แต่ละภาคส่วนและยิ่งไปกว่านั้นในหลายๆ ส่วนของกระบวนการยุติธรรมมักจะเกิดปัญหาคุณภาพ
การให้บริการและประสบปัญหากำลังของรัฐมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการที่ดีได้อย่างทั่วถึง จึงไม่ใช่
เรื่องที่น่าแปลกใจที่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกบริการสาธารณะหนึ่งที่มีการนำนโยบายการแปรรูป
กิจการของรัฐให้กับเอกชนมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขต
การให้บริการ
ปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดการใช้ประโยชน์จากบทบาทของภาคเอกชนมาช่วยลดค่าใช้จ่าย
ภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพงานยุติธรรมในหลากหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความ
สนใจจากผู้บริหารงานยุติธรรมไทยหากแต่ยังไม่มีการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งอาจมี
การนำมาใช้จริงแล้วในประเทศไทยแต่อาจยังขาดซึ่งความชัดเจนว่าเป็นการดำเนินนโยบายการ
แปรรูปกิจการของรัฐไปให้กับภาคเอกชน (Privatisation) หรือในอีกส่วนหนึ่งนโยบายการแปรรูป
กิจการของรัฐแม้จะยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ แต่ก็อาจสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสำคัญ
บางประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมได้
v

กิจการที่อาจสามารถเรียกเก็บค่าบริการ

เดิมการเรียกเก็บค่าบริการงานยุติธรรมนั้นอาจถูกเข้าใจว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากโดย
หลักการพื้นฐานและตามสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ (Human Rights Obligation) แล้วรัฐมีหน้าที่
จะต้องให้การคุ้มครองในความปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน หากแต่ในปัจจุบันก็มีการยอมรับให้มีการผลักภาระงานบางส่วนไปให้เอกชนดำเนินการโดยที่รัฐ
ไม่ต้องลงทุนเองเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ โดยให้เอกชนสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ ซึ่งอาจ
มีทั้งการเก็บค่าบริการโดยตรงจากผู้รับบริการ หรือกำหนดภาระความรับผิดชอบให้ผู้มีส่วนได้เสียใน
การจัดให้บริการ
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ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในการกระบวนการยุติธรรมก็คือธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งการจัดให้มีธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปในทำนองเดียวกับบริการสาธารณะเอกชน
อื่นๆ เช่น โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงเรียนเอกชน คือการที่เอกชนส่วนหนึ่งยินยอมจ่ายค่าบริการ
เพิ่มเพื่อรับบริการพิเศษนอกเหนือจากที่รัฐจัดไว้ให้ เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวคือการ
ที่เอกชนสามารถลงทุนในการให้บริการของรัฐโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนเองจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถลดภาระงานและนำกำลังไปดูแลพื้นที่อื่นๆ ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
ประชาชนส่วนรวมที่ดีขึ้น
ธุรกิจให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน (หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า Private
Policing ซึ่งอาจหมายรวมถึงการให้บริการเอกชนด้านการสืบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานคดี
ด้วย) กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวกำลังเจริญ
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บั น มี ข้ อ มู ล ว่ า ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว หลายประเทศจำนวนของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นสูงกว่า
กำลังพลภาครัฐและงบประมาณของรัฐในการจัดให้บริการด้านความปลอดภัยมาก14 ซึ่งการเจริญ
เติบโตของธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกระบวนการ
ยุติธรรมใหม่ที่เน้นด้านการแก้ปัญหาและควบคุมสถานการณ์ของอาชญากรรมมากกว่าประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดี15 ด้วยเหตุผลที่ว่าขีดความสามารถและ
ข้อจำกัดของกำลังภาครัฐยังไม่สามารถให้ความมั่นใจที่เพียงพอกับประชาชนได้ นอกจากนี้ กำลัง
ภาคเอกชนยังถูกใช้เป็นวิธีการหลักในการควบคุมป้องกันอาชญากรรมบางประเภทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีขีดความสามารถไม่เพียงพอหรือยากแก่การเข้าไปตรวจตราป้องกันได้ทั่วถึง เช่น การควบคุม
ป้องกันอาคารที่พักอาศัยที่เป็นตึกสูงและมีผู้พักอาศัยจำนวนมาก แหล่งท่องเที่ยวกลางคืนซึ่งมีความ
ล่อแหลมจากผู้เมาสุราและผู้พกพาอาวุธซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นอาวุธและ
เฝ้าระวังได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสถาบันการเงินหลายแห่งได้สร้าง
หน่วยเฝ้าระวังและวางระบบตรวจสอบการกระทำผิดของตนเองเพื่อลดความสูญเสีย เป็นต้น
การลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยอาจถูกมองว่าไม่ได้เป็น
นโยบายการแปรรูปกิจการภาครัฐ (Privatisation) เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจแต่ใน

14

อ้างอิงในทำนองเดียวกันใน
		 N. South Policing for Profit: The Private Security Sector (SAGE Publications,1988)
		 N. Christie Crime Control as Industry (2nd edn. : Routledge, 1994)
15
A. Sander and R. Young, R Criminal Justice (3rd edn: Oxford University Press, 2007)
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ความเป็นจริงแล้วการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจากนโยบาย
ภาครัฐได้ ยกตัวอย่างในหลายประเทศนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่จะต้องจัดให้
มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นผู้ประกอบการอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้กรณี
เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ หรืออาจมีกฎหมายกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ซึ่งมี
ผู้ใช้บริการจำนวนมาก (เช่น อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า) ซึ่งถือเป็นนโยบายเชิงบังคับ
ให้เอกชนผู้มีส่วนได้เสียต้องเข้ามารับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ16
นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีกฎหมายให้อำนาจพิเศษกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนใน
ทำนองเดียวกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเติบโตในธุรกิจการ
รักษาความปลอดภัยดังกล่าว17 ซึ่งแนวนโยบายเรื่องธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชนนั้นอาจสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านงานยุติธรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนหากนำมา
รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่กว่าและมีขีดความสามารถในการป้องกันภัยให้กับประชาชนได้สูงกว่าที่
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐจะสามารถลงทุนได้
อย่างไรก็ดีนโยบายส่งเสริมธุรกิจด้านความปลอดภัยก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวัง
และอาจมีความเสี่ยงในการดำเนินการหลายประการ ประการแรก หากนโยบายของรัฐมีลักษณะ
เป็นการบังคับภาคเอกชนอาจจะเกิดการไม่ยอมรับ เนื่องจากการลงทุนด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะ
ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจบางประเภทที่ถูกกำหนดให้มี
บริการรักษาความปลอดภัย (เช่น อสังหาริมทรัพย์ สถานบริการ เป็นต้น) ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่ง
ผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของนโยบายหากกลุ่มทุนในธุรกิจดังกล่าวมีอิทธิพลในทางการ
เมืองหรืออาจเกิดผลกระทบทางการเมืองจากฝ่ายผู้บริโภคจากข้อวิตกกังวลในราคาสินคาและบริการที่
เพิ่มสูงขึ้น ประการที่สองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนนั้นอาจไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองได้ดีเท่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจอาจละเลยในเรื่อง
สำคัญอันเป็นหน้าที่ซึ่งรัฐพึงปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของการคุ้มครองทางกายภาพของบุคคล
หรือทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของสัญญา เช่น การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยประเด็น
ดังกล่าวจะยิ่งเป็นที่วิตกมากขึ้นหากเอกชนได้รับอำนาจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ก็อาจมีความ

16
17

I. A. Lipman The Private Security Industry: Issues and Trends (Sage Publications, 1988)
เช่นกรณี พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยภาคเอกชน (The Private Security Industry Act 2001) ในประเทศอังกฤษ ที่ให้อำนาจ
การตรวจค้น เปรียบเทียบปรับ หรือใช้เครื่องมือบังคับล้อ กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภาคเอกชน ในการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากแต่ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการควบคุมตรวจสอบจากรัฐ
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เสี่ยงสูงขึ้นต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยมิชอบ ประการสุดท้ายที่สำคัญมากคือปัญหา
เรื่องของข้อวิตกกังวลทางจริยธรรม (Moral Panic)18 เกี่ยวกับบริการของรัฐที่เพียงพอและเสมอภาค
จากการที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกำลังซื้อสูงกว่าสามารถเข้าถึงบริการและได้รับความคุ้มครองที่ดีกว่าก็อาจ
ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินได้มีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม19 ซึ่ง
อาจเป็นประเด็นโต้แย้งและเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริง
v

การทำสัญญาจ้างงานเอกชนดำเนินการแทน

การทำสัญญาจ้างเอกชนให้ดำเนินกิจการแทนรัฐ (Contraction-out) หรือการว่าจ้างบุคลากร
ภายนอกมาดำเนินกิจการบางอย่างที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ (Outsourcing) นั้นเป็นรูปแบบการ
แปรรูปกิจการบริการสาธารณะให้ภาคเอกชน (Privatisation in the Social Services) ที่แพร่หลายที่สุด
แนวคิดในการจ้างงานเอกชนแทนระบบราชการหรือกำลังพลภาครัฐก็เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้าน
คุณภาพและราคาซึ่งจะทำให้รัฐได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้งบประมาณต่ำสุดในการจ้างงาน และ
ที่สำคัญในงานบางประเภทที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษโดยที่รัฐไม่สามารถผลิตและฝึกอบรม
บุคลากรมาทำหน้าที่ให้ดีได้ การจ้างงานเอกชนก็สามารถใช้เป็นวิธีการที่เฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการลดภาระด้านการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐอีกด้วย
ในปัจจุบันได้มีกิจการหลากหลายประเภทในการะบวนการยุติธรรมที่มีการจ้างเหมาบริการ
ให้เอกชนดำเนินการแทน ตั้งแต่บริการเฉพาะงานบางส่วน เช่น การขนส่งผู้ต้องหา, การประกอบ
เลี้ ย งนั ก โทษในเรื อ นจำ, การจั ด โปรแกรมบำบั ด ฟื้ น ฟู , การบั น ทึ ก และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
อาชญากรรมหรือข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ไปจนถึงงานบางอย่างที่มีการแปรรูปให้
เอกชนทำแทนเต็มรูปแบบ เช่น การควบคุมผู้อยู่ระหว่างคุมประพฤติหรือต้องโทษด้วยอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Monitoring), การจัดที่พักสำหรับการฟื้นฟูผู้กระทำผิดแทนเรือนจำ
(Housing for Offenders ใช้มากในกลุ่มผู้กระทำผิดเด็กและเยาวชน), บริการบ้านกึ่งวิถีสำหรับบุคคล
พ้นโทษ (Half-way House), และเรือนจำเอกชน (Private Prison) เป็นต้น
18

19

ข้อวิตกกังวลทางจริยธรรม (Moral Panic) หมายความถึงความรู้สึกหรือข้อวิตกของคนจำนวนมากในสังคมที่มีต่อปัญหาสังคม
หรือการปฏิบัติ ต่อกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น
ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจนำเสนอข่าวอาชญากรรมมากขึ้น อาจมี
ผลทำให้รัฐต้องเพิ่มความเข้มต่อการแก้ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น ทั้งที่ในความเป็นตริงแล้วคดีอาชญากรรมอาจไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเลย
ในที่นี้หมายความถึงกรณีที่รัฐพยายามจะผลักภาระด้านการรักษาความปลอดภัยให้เอกชนดูแลแทน อาจเป็นปัญหาต่อความรู้สึกของ
ประชาชนว่ารัฐไม่ได้จัดบริการคุ้มครองป้องกันภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ และอาจเป็นปัญหาต่อกลุ่มที่ไม่มีเงินจ่ายค่าบริการที่
อาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความเสมอภาคในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่สร้างปัญหาต่อการดำเนินนโยบายได้
N. South Policing for Profit: The Private Security Sector (SAGE Publications,1988)
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเรือนจำเอกชนนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น รู ป แบบการจ้ า งงานเอกชนที่
แพร่หลายและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดอย่างหนึ่งในวงการอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยุติธรรม เรือนจำเอกชนนั้นเป็นที่แพร่หลายในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ และเป็นที่สนใจต่อ
การนำไปใช้ในประเทศที่กำลังประสบปัญหาความแออัดของนักโทษที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณใน
การขยายเรือนจำ การเปิดโอกาสให้เอกชนมาดำเนินการแทนโดยมีการแข่งขันเสนอราคาเพื่อให้ราคา
การจ้างงานต่ำสุดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรือนจำ นอกจากนี้การ
จ้างงานเอกชนยังช่วยให้เกิดการประเมินผลงานราชทัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในลักษณะของการ
กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าผลการศึกษา
ประเมนผลเรือนจำเอกชนโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าเรือนจำเอกชนใช้ต้นทุนการบริหารงานที่ต่ำกว่า
เรือนจำของรัฐ และมีการจัดบริการพื้นฐานรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักโทษได้ดีกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถดำเนินการ
ได้รวดเร็วกว่าเรือนจำของรัฐมาก20
หากแต่ในแง่ของผลการดำเนินการเรือนจำเอกชนเป็นประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงมากที่สุดใน
กระบวนการยุติธรรม แม้จะมีเรือนจำเอกชนจำนวนมากที่มีคุณภาพสูงกว่าเรือนจำของรัฐแต่เรือนจำ
เอกชนจำนวนมากก็มีคุณภาพต่ำและสร้างปัญหาต่อนักโทษในความดูแล21 ถึงแม้ว่าจะมีขอบเขตความ
รับผิดขอบของเอกชนตามสัญญาจ้าง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤติ
ศรัทธาต่อนโยบายโดยที่รัฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การปฏิบัติ
กับผู้กระทำผิดราวกับเป็นสินค้ามักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อเป้าประสงค์ของงานยุติธรรมที่แท้จริง
เนื่องจากเอกชนอาจมองที่ผลกำไรจากค่าจ้างต่อหัวในการดูแลผู้กระทำผิดที่จะเพิ่มมากขึ้นหากมีผู้
กระทำผิดในความดูแลมากขึ้น โดยอาจละเลยเรื่องการบำบัดฟื้นฟูเพื่อลดจำนวนการกระทำผิดซ้ำซึ่ง
เป็นเป้าประสงค์หลักที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรม22
ปัญหาที่สำคัญอีกประการในการจ้างงานเอกชนในกระบวนการยุติธรรมไทยคือข้อจำกัดด้าน
งบประมาณที่ไม่อาจสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการจ้างเอกชนมาดำเนินกิจการงานต่างๆ กับประเทศไทยแล้ว
พบว่าประเทศไทยมีการลงทุนด้านงานยุติธรรมที่ต่ำมากจนไม่อาจนำงบประมาณที่ได้มาใช้ในการ
20
21
22

I.P. Robin ‘Privatisation of Corrections: A Violation of U.S. Domestic Law, International Human Rights, and Good Sense’ in K.D.
Feyter (eds.) Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation (Intersentia, 2005)
J. Mehigan and A. Rowe ‘Problematizing Prison Privatization: An Overview of the Debate’ in Jewkes, Y. (eds.) Handbook on
Prisons (Willan Publishing, 2007)
Ibid in 19
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จ้างงานเอกชนเต็มรูปแบบได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรือนจำเอกชนซึ่งเคยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของนักโทษแค่เพียง 14,557.07 บาทต่อคนต่อปี23 ซึ่งถือว่าต่ำมากในขณะที่งานเรือนจำเป็นงานที่
เสี่ยงและมีภาระความรับผิดชอบที่สูงมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่สูงจนอาจ
ไม่คุ้มค่ากับรายรับที่ได้จากการจ้างงาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจ้างงานเอกชนในงาน
ยุติธรรมที่เอกชนรับผิดชอบงานเต็มรูปแบบเกิดขึ้นได้ยากในกระบวนการยุติธรรมไทย
v  กิจการงานอาสาสมัครในกระบวนการยุติธรรม

การโอนกิจการของรัฐให้กับเอกชนนั้นอาจไม่ได้จำกัดอยู่กับการจ้างงานเอกชนที่หวังผลกำไร
เท่านั้น ในกิจการหลายอย่างอาจมอบหมายให้เอกชนหรือองค์กรซึ่งไม่แสวงหากำไรเป็นผู้ดำเนินการ
แทนรัฐได้ ในปัจจุบันแม้ในกระบวนการยุติธรรมไทยเองก็มีการใช้ประโยชน์จากอาสาสมัครหรือ
องค์กรการกุศลมาช่วยเหลืองานยุติธรรมโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนหรือดำเนินการเอง เช่น ตำรวจบ้าน
(หรือตำบลอาสา), อาสาสมัครคุมประพฤติ. การฝึกอาชีพให้กับนักโทษ, การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
หลังปล่อย เป็นต้น งานอาสาสมัครดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในกิจการงานต่างๆ ที่รัฐมีข้อจำกัด
ด้านกำลังพลและงบประมาณ ซึ่งกิจการที่สามารถหาอาสาสมัครดำเนินการได้ย่อมจะมีต้นทุนต่ำกว่า
การที่รัฐจะดำเนินการเองมากจนถึงกับไม่ต้องลงทุนเลยในหลายกรณี นอกจากนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องอาสาสมัครในกระบวนการยุติธรรมยังพบว่างานอาสาสมัครมีความเด่นที่ดีกว่างานราชการหลาย
ประการ เช่น มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, มีความ
ยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าและตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการได้ดีกว่า, มีขีดความสามารถสูงกว่าในการแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้อง
พึ่งงบประมาณของรัฐ อีกทั้งในทางการเมืองการเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชน (NGOs-Non
Governmental Organisations) เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐก็อาจทำให้เกิดแนวร่วมที่เข้าใจและ
มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลแทนที่บทบาทของการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลขององค์กรภาค
เอกชนดังกล่าวได้24

23
24

Ibid in 2
M.L. Gill and R.I. Mawby (1990) Volunteers in the Criminal Justice System: A Comparative Study of Probation, Police,
and Victim Support (Open University Press,1990)
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อย่างไรก็ดี งานอาสาสมัครอาจไม่สามารถใช้แทนที่หน่วยงานราชการได้อย่างเต็มรูปแบบ
และมีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึงอีกหลายประการ ประการแรกการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจในการเข้ามามีส่วนรวม จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจรัฐที่
จะบังคับใช้งานเอกชนและควบคุมการปฏิบัติ แตกต่างกับการใช้งานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีขอบเขต
อำนาจหน้าที่คอยกำกับอยู่ แม้จะพบว่างานอาสาสมัครจำนวนมากสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าหน่วย
งานของรัฐแต่อาสาสมัครจำนวนหนึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่องานยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่อง
ในการทำหน้าที่ของอาสาสมัครซึ่งอาจขาดความชำนาญที่เพียงพอและขาดความเป็นมืออาชีพ หรือจะ
เป็นปัญหาในด้านผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งปรากฏว่าอาสาสมัครบางรายอาจใช้ความเป็นอาสาสมัคร
แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อกระทำผิด หรือใช้ประโยชน์จากการเข้ามาช่วยเหลือรัฐเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อธุรกิจผิดกฎหมายหรือการแสวงหาแหล่งทุนในทางมิชอบ ปัญหาที่สำคัญอีกประการใน
เรื่องของการใช้งานอาสาสมัครคือข้อจำกัดในการนำอาสาสมัครมาร่วมงาน เนื่องจากงานอาสาสมัคร
นั้นเป็นไปตามความสะดวกของเอกชนจึงมักจะพบว่าเนื้องานในส่วนที่เป็นที่สนใจของสังคม เช่น
งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั้นอาจมีอาสาสมัครและองค์กรเอกชนต่างๆ มาช่วยเหลืองานจำนวนมาก
ในขณะที่งานบางประเภทเช่นงานด้านการดูแลสงเคราะห์บุคคลพ้นโทษซึ่งอาจไม่ค่อยได้รับความ
สนใจ หรืองานตำรวจอาสาซึ่งขาดแคลนอาสาสมัครทำหน้าที่กลางวันเนื่องจากส่วนใหญ่มีงานประจำ
ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ของการปฏิบัติงานได้ และปัญหาที่สำคัญที่สุดคือปัญหาความต่อเนื่องของ
งานอาสาสมัคร ซึ่งอาจเป็นทั้งความต่อเนื่องของนโยบายหรืองบประมาณสนับสนุนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่างกับหน่วยงานของรัฐที่มีความแน่นอนและยั่งยืนกว่า ทำให้งานอาสาสมัครโดย
ส่วนใหญ่แล้วขาดความต่อเนื่องและขาดความเชื่อมั่นที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจการต่างๆ
แทนรัฐ

บทสรุป
การใช้เอกชนมาดำเนินกิจการต่างๆ แทนรัฐนั้นอาจเป็นทางเลือกที่เฉลียวฉลาดที่นำมาใช้
แล้วประสบผลสำเร็จในวงการยุติธรรมทั่วโลก หากพิจารณาจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐให้กับภาคเอกชน (Privatisation) สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาส
ที่ดีต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในหลากหลายแง่มุม ทั้งในด้านของการเพิ่มขีดความสามารถ
และขยายขอบเขตในการดูแลประชาชน ลดต้นทุนและแก้ปัญหาข้อจำกัดของงบประมาณ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของหน่ายงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ดีไม่ได้
หมายความว่าภาคเอกชนคือสิ่งที่ดีกว่าภาครัฐเสมอไป ยังมีข้อบกพร่องต่างๆ อีกมากมายในการใช้ผล
กำไรทางธุรกิจมาเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพงานภาครัฐในบทความนี้เป็นเพียงการสรุปและนำ
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เสนอแนวคิดเบื้องต้นต่อการนำนโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐให้กับภาคเอกชน (Privatisation)
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย ซึ่งหากจะมีการนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติจริงก็จำเป็นจะ
ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และคำนึงถึงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และขาดไม่ได้ที่จะต้องมีความเข้าใจและรู้จักใช้กลไกต่างๆ มาปรับใช้ ซึ่งหมายรวมถึง

• ประสิทธิภาพของงานของรัฐไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐเท่านั้น การใช้งาน

		 เอกชนก็สามารถใช้เป็นทางเลือกที่หลักแหลมที่จะทำให้รัฐทำงานได้มากขึ้น หรือมี
		 ประสิทธิภาพมากขึ้น
• กลไกตลาดและการแข่งขันสามารถนำมาใช้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหารอย่าง
		 คุ้มค่าที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นกิจการที่ให้เอกชนดำเนินการจะต้องไม่มี
		 ลักษณะเป็นการผูกขาดที่จะทำให้ขาดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมีการกำหนด
		 ราคาค่าบริการที่สูงเกินจริง
• จำเป็นจะต้องสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าที่เพียงพอในการเข้ามาร่วมดำเนินการ ซึ่งถือ
		 เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วม และ
		 เพื่อให้รัฐมีความเข้มแข็งเพียงพอในการควบคุมตรวจสอบ โดยเฉพาะในกระบวนการ
		 ยุติธรรมไทยที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอาจมีความจำเป็นในการเน้นแรงจูงใจที่มิใช่ตัว
		 เงินหรือโอกาสแรงจูงใจที่รัฐไม่ต้องลงทุน25
• มีกรอบการประเมินและควบคุมตรวจสอบภาครัฐที่เหมาะสม เพื่อให้การให้บริการของรัฐ
		 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างผลกำไรทางธุรกิจ
		 แต่ฝ่ายเดียว
นโยบายการแปรรูปกิจการของรัฐให้กับภาคเอกชน (Privatisation) ที่ดีจึงไม่ใช่การให้ภาค
เอกชนเข้ า มาดำเนิ น การแทนรั ฐ โดยสมบู ร ณ์ ซึ่ ง หากเกิ ด ปั ญ หาใดๆ ขึ้ น รั ฐ ก็ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ความ
รับผิดชอบ (Accountability) ที่ไม่สามารถผลักภาระไปให้เอกชนผู้ดำเนินการได้ การนำนโยบายดัง
กล่วมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและกำหนดการควบคุมโดยรัฐ
ในขอบเขตที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างจุดสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างภาครัฐและเอกชน

25

เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับโอกาสในสร้างความร่วมมือจากเนื้องานของรัฐเอง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์กับเอกชนโดยที่ไม่
ต้องลงทุนจ้างงาน เช่น การที่องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมซึ่งอาจใช้ประโยชน์ในการแสวงหาทุนดำเนินการ
หรือข้อได้เปรียบในการสมัครเข้าทำงานภาครัฐจากการเคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานของรัฐ เป็นต้น
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ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
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ข้อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ
โดย อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล 1

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

		
ตามร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.... มีข้อพิจารณาตามหลักการที่
ร่างกฎหมายบัญญัติไว้  ดังนี้
		
หลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีลักษณะเป็นการปรองดองที่อยู่ในรูปของการ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมส่วนได้ส่วนเสียของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งระบุในร่างกฎหมายแต่อย่างใด แต่มี
หลักการในลักษณะเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่กระทำความผิดที่ได้กระทำในกรณีต่าง ๆ 3 กรณี
ตามที่ร่างกฎหมายกำหนด กล่าวคือ
		
1.   ยกเลิกการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดง
ออกทางการเมือง
		
(ร่างฯมาตรา 3 ให้บรรดาการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือ
การแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
หากมีการกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำ
การนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง)
		
ร่างฯมาตรา 3 ไม่เพียงแต่ยกเลิกความผิดให้แก่บุคคลผู้ที่กระทำความความผิดเกี่ยว
เนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองให้พ้นจากความผิดดังที่เคยปฏิบัติมา
เช่ น พระราชกำหนดนิ ร โทษกรรมแก่ ผู้ ก ระทำความผิ ด เนื่ อ งในการชุ ม นุ ม กั น ระหว่ า งวั น ที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓ บรรดาการก
ระทำทั้ ง หลายทั้ งสิ้นของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ การชุ ม นุ ม กั น ระหว่ า งวั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้กระทำในระหว่างวันดังกล่าวไม่ว่าได้กระทำใน

*

ข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความนี้เป็นทัศนคติและวิสัยทัศน์เฉพาะตัวของผู้เขียน หาใช่เจตจำนงหรือเป็นการสะท้อนมุมมองความคิดของ
องค์กรใดๆ ไม่
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ฐานะเป็นตัวการผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้
กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง) เท่านั้น แต่การที่ร่างฯมาตรา 3 ที่บัญญัติว่า
“หากมีการกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป” เท่ากับ
เป็นการบัญญัติให้ยกเลิกตัวการกระทำที่เป็นความผิดให้ไม่เป็นความผิดกฎหมายไปด้วย และเนื่องจาก
การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองนอกจากจะมีการกระทำที่เป็นความผิดฐาน
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่สั่งห้ามการชุมนุมแล้ว
ยังมีความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เป็นความผิดอยู่ในตัวตามกฎหมายธรรมชาติรวมอยู่ด้วย
หลักการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบัญญัติให้ถือเสมือนว่าการฆ่าคนตาย การทำร้ายผู้อื่น และการ
ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ทั้งที่บทกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำผิด
ดั ง กล่ า วยั ง คงมี อ ยู่ มิ ไ ด้ ย กเลิ ก ไปโดยบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ภายหลั ง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ที่ว่า “ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระ
ทำ เช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการ เป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้
มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้า
รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง” หลักการดังกล่าวจึงขัดต่อความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 3 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม”
		
2.  ยกเลิกกระบวนการดำเนินคดีต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติเมื่อ  19  กันยายน
2549 โดยองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งหมด
		
(มาตรา 5 ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติทั้งหลาย
ขององค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือคำสั่งของ
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้
ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 หรือการดำเนินการหรือการปฏิบัติ
ทั้งหลายขององค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติของ
องค์กรหรือของคณะบุคคลดังกล่าว มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิด โดยให้นำความใน
มาตรา 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อบุคคลที่ได้รับผลก
ระทบนั้นให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมต่อไป)
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ร่างฯมาตรา 5 เป็นการบัญญัติให้ยกเลิกกระขบวนการตรวจสอบดำเนินคดีต่อ
คณะรัฐมนตรีชุดที่ถูกรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 ที่กระทำโดยองค์กรหรือคณะบุคคลที่ได้
รับการแต่งตั้งโดยประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ (คตส.) ซึ่งได้รับการรับรองความชอบไว้โดยรัฐธรรมนูญฯ50 มาตรา 309 ที่ว่า “บรรดา
การใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่า
เป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อน
หรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”
นอกจากนี้ ยังมีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วซึ่เป็นการใช้อำนาจ
อธิปไตยในทางตุลาการที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญให้เป็นอำนาจของศาลและโดยอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากทุกฝ่ายตามรัฐธรรมนูญฯ50 มาตรา 197 ที่ว่า “การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
		
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย.......” ดังนั้น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่
สามารถใช้อำนาจบัญญัติกฎหมายให้ยกเลิกเพิกถอนคำพิพากษาของศาลในลักษณะเป็นการก้าวกาย
แทรกแซงอำนาจของฝ่ายตุลาการตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้
อำนาจได้ และไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่ามายกเลิกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
ศักดิ์สูงกว่าได้อีกด้วย หลักการตามร่างฯมาตรา 5 นี้จึงน่าจะขัดรัฐธรรมนูญฯมาตราดังกล่าวและไม่
สามารถใช้บังคับได้ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ50 มาตรา 6 ที่ว่า “รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
		
1.   ยกโทษการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เพราะเหตุมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง
		
(มาตรา 6 เพื่อให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศซึ่ง
เป็นการสร้างความปรองดองในสังคม ให้การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง เพราะเหตุมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ถือว่าบุคคลผู้นั้น
ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ)
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การยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญฯ50 มาตรา 237 ที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่น
กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
		
ถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้า
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือ
ทราบถึงการกระทำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา 68 และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้
ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกล่าวมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง” ซึ่งคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญฯ50 มาตรา 216 และมาตรา 27 ที่ว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดย
ชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” ดังนั้น คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมมี
ผลผูกพันรัฐสภาในการตรากฎหมายในการที่จะตรากฎหมายตามหลักการในร่างฯมาตรา 6 ให้มีผล
เป็ น การยกเลิ ก โทษการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามคำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้
ร่างฯมาตรา 6 จึงน่าจะไม่ชอบด้วยรัฐ,ธรรมนูญฯ50 มาตรา 216 ดังกล่าว
		
2.  ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.... เป็นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน หรือไม่
		
รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ50 มาตรา 143 บั ญ ญั ติ ว่ า “ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการเงิ น
หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		
(1) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยว
กับภาษีหรืออากร
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แผ่นดิน
		
		

(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
(3) การกู้เงิน การค้ำประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(4) เงินตรา

		
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ที่จะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย
		
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรค
สองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสองให้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
		

ปัญหาที่ยกขึ้นมาโต้แย้งกันในกรณีนี้มีว่า ผลบังคับตามร่างฯมาตรา 6 นี้ที่ให้ยกเลิก

การดำเนินการของคตส. และผลคำพิพากษาของศาลแล้ว จะส่งผลให้รัฐต้องนำเงินงบประมาณมา
คืนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา (พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 46,000 ล้านบาทเศษ หรือไม่ ซึ่งการแปล
ความตามรัฐธรรมนูญข้างต้นที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นมาตรา 143 (2) ที่ว่า “การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่าย
เงินแผ่นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน” เมื่อพิจารณาหลักการตามร่างฯน่าจะเป็น
เพียงการยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ได้บัญญัติให้ต้องมีกรณีที่ต้องคืนทรัพย์ใดๆไว้โดยตรง
ส่วนการที่จะต้องคืนเงินหรือทรัพย์สินกันภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วหรือไม่ เป็นเรื่องที่ผู้ที่
อ้างว่าตนเองมีสิทธิจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงน่าจะไม่ใช่ร่างพระราช
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
		

ผลที่ได้จากพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.....

		
1. การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองถือว่าไม่
			 เป็นความผิดอีกต่อไป (มาตรา 3)
		
2. ผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการชุมนุม
			 ทางการเมืองพ้นจากความผิดทั้งหมด(มาตรา 3)
		
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกตรวจสอบ
			 โดยคตส.ได้รับการยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมด (มาตรา 5)
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4. หั ว หน้ า พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งที่ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
			 สื บ เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ ง ได้ รั บ การยกเลิ ก การเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
			 ทั้งหมด
		

ผลเสียจากพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ.....

		
1. ผู้ที่เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายไม่ได้รับการชดเชย
			 เยียวยาใดๆ
		
2. ทรัพย์สินของรัฐที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการชดใช้จากผู้ที่กระทำการละเมิด
		
3. งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรของรัฐได้รับความสูญเสีย
		
4. ใช้เงินภาษีอากรไปชดเชยแก่ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง โดย
			 ผู้กระทำความผิดทั้งหมดนอกจากไม่ต้องรับผิดทางอาญาและไม่มีการสำนักใน
			 การกระทำผิดแล้ว ยังไม่ต้องรับผิดทางแพ่งเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ
			 อีกด้วย
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บทวิเคราะห์กรณีใช้สิทธิและเสรีภาพ
ล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘
โดย อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
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บทวิเคราะห์กรณีใช้สิทธิและเสรีภาพ
ล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘
โดย อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล 1

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
อดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๑๓
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ บัญญัติว่า
“บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้
เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาล
รัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมื อ งตามวรรคสาม ให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของ
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
ในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดัง
กล่าว”

*

ข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความนี้เป็นทัศนคติและวิสัยทัศน์เฉพาะตัวของผู้เขียน หาใช่เจตจำนงหรือเป็นการสะท้อนมุมมองความคิดของ
องค์กรใดๆ ไม่
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กรณีสืบเนื่องจากบุคคลและคณะบุคคล รวม ๖ ราย คือ นายวันธงชัย ชำนาญกิจ ผู้ร้องที่ ๑ นายบวร
ยสินทร กับพวกกลุ่มราษฎรอาสาปกป้อง ๓ สถาบัน ผู้ร้องที่ ๒ นายวรินทร์ เทียมจรัส ผู้ร้องที่ ๓
พลตรีจำลอง ศรีเมือง กับพวก ผู้ร้องที่ ๔ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับพวก ผู้ร้องที่ ๕ และพลเอกสมเจตน์
บุญถนอม กับพวกสมาชิกวุฒิสภา ผู้ร้องที่ ๖ มีหนังสือส่งเอกสารหลักฐานให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ กรณี ค ณะรั ฐ มนตรี พรรคร่ ว มรั ฐ บาล สมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานรัฐสภาร่วมกันเสนอ รับพิจารณา และลงมติให้ความเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช.... ซึ่งกำหนดให้มีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกหรือล้มล้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ และบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าว ยกเว้นพลตรีจำลอง ศรีเมือง กับพวกผู้
ร้องที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสั่งการอีกทางหนึ่งด้วย
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องทั้ง ๕ ฉบับ ไว้พิจารณาโดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ให้สิทธิแก่ผู้ที่ทราบการกระทำอันเป็นการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็น
ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ย่อมใช้สิทธิให้มีการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ โดย
มีสิทธิสองทาง คือ หนึ่ง เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาล
รัฐธรรมนูญ และสอง ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว และศาล
รัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งรัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช.... ไว้ก่อนจนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาแลกการทำคำ
วินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖
หลังจากนั้น อัยการสูงสุดแถลงว่า รัฐธรรมนูญกำหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้มีอำนาจตรวจ
สอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแล้วก็
ย่อมให้อำนาจอัยการสูงสุดในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยถึงการกระทำดังกล่าวว่า
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เป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อมิให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง และเห็นว่า การ
ที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรฯ ได้เ สนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้
ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช...... กำหนดให้ มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ใหม่ ไม่ เ ป็ น การใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล้ ม ล้ า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและให้ได้ มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เป็ น ไปตามวิ ถี ท างบั ญ ญั ติ ไ ว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ตามความในมาตรา ๖๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กรณีตามคำร้องของผู้ร้องทั้งหกข้อเท็จจริงยัง
ไม่พอฟังว่ามีพฤติการณ์หรือการกระทำอันเป็นเหตุให้อัยการสูงสุดต้องยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให้เลิกกระทำการตามความในมาตรา๖๘ ดังกล่าว
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การตีความ การบังคับใช้ และการยอมรับปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ตามที่มีความเห็น
แตกต่างกันในสาธารณชนปัจจุบันมีว่า
๑. ผู้ทราบการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้อัยการสูงสุด
ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว หรือผู้ทราบการกระทำดัง
กล่าวมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และผู้ทราบการกระทำนั้นมีสิทธิยื่น
คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้ด้วยหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวมี
ความเห็นในการตีความรัฐธรรมนูญเป็นสองทางกล่าวคือ
		
๑.๑ ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นตีความในชั้นต้นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ วรรคสอง
ให้สิทธิแก่ผู้ที่ทราบการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สองประการ คือ หนึ่ง เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสอง ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ
ดังกล่าวได้โดยตรงด้วย
		
๑.๒ สมาชิกรัฐสภา นักการเมือง นักวิชาการ และนักกฎหมายบางส่วนเห็นว่า
รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ วรรคสอง ให้สิทธิแก่ผู้ที่ทราบการกระทำดังกล่าวเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องที่ผู้
ทราบการกระทำนั้นยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา และเห็นว่า รัฐสภาสามารถ
พิจารณาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....
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ในวาระ ๓ ต่อไปได้โดยไม่มีความผูกพันที่จะต้องรอการลงมติไว้ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่ว่า “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการ
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง
และยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบ
กระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว” แล้วจะเห็นได้ว่า ข้อความที่ขีดเส้นใต้สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้ทราบการกระทำมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินการสองประการ คือ หนึ่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มิใช่ผู้ทราบการกระทำมีสิทธิ
สองประการ คือ หนึ่ง เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอง ยื่นคำร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่อย่างใด ซึ่งไม่ว่าจะตีความตามลายลักษณ์ในตัว
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว หรือจะตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว
ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่ได้ตรวจสอบรายละเอียดจากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๗/
๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ต้องเสนอเรื่องผ่านอัยการ
สูงสุดเนื่องจากต้องการให้มีองค์กรใดมาตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องที่เสนอมานั้นมีข้อเท็จ
อันเป็นมูลเพียงพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วอาจมีเรื่องรกโรง
รกศาลจนศาลไม่สามารถทำหน้าที่ในเรื่องสำคัญๆ ต่อบ้านเมืองได้ ดังนั้น ความเห็นในเบื้องต้นของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ตีความว่าผู้ทราบการกระทำดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ด้วยนั้น จึงน่าจะคลาดเคลื่อนจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสองดังกล่าว
อย่างไรก็ดี คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องขอดังกล่าวยังคงเป็นเพียงความเห็นใน
เบื้ อ งต้ น ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากคำสั่ ง ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สามารถโต้ แ ย้ ง คำสั่ ง ศาล
รัฐธรรมนูญตามระบบได้ มิใช่โต้แย้งนอกระบบและปฏิเสธไม่ยอมรับปฏิบัติตามอย่างไร้อารยะ เพราะ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาลที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและ
ตีความรัฐธรรมนูญโดยอิสระ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๗ และเมื่อได้รับคำโต้แย้งคัดค้านอย่างมีเหตุมีผลถูกต้องตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
หลักวิชาการแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญอาจเปลี่ยนแปลงความเห็นก็ได้ อย่างเช่นในคดีอาญาที่ศาลจังหวัด
หนึ่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ต่อมาจำเลยเข้ามาต่อสู้คดีโต้แย้งว่าเหตุคดีนี้เกิดขึ้นใน
อีกจังหวัดหนึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่รับคำฟ้องคดีไว้ ศาลจังหวัดนั้นอาจเปลี่ยนคำสั่งเป็นไม่รับคำ
ฟ้อง หรือสั่งว่าเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องคงรับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไปก็ได้ โดยฉะเพราะคำสั่งศาล
รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการออกคำสั่งต่อรัฐสภาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจ แต่
เป็นคำสั่งให้ชะลอการกระทำที่มีผู้ร้องกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญว่ากำลังจะใช้สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึง
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ไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติจนเป็นความขัดแย้งระหว่างอำนาจฝ่ายตุลาการกับฝ่าย
นิ ติ บั ญ ญั ติ ต ามที่ มี ก ารสร้ า งวาทกรรมมากล่ า วอ้ า งแต่ อ ย่ า งใด และถึ ง แม้ ห ากจะฟั ง ว่ า คำสั่ ง ศาล
รัฐธรรมนูญคลาดเคลื่อนก็ตาม แต่โดยผลของบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร
ที่มีอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญและมีผลผูกพันทุกองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๙๗ และ
มาตรา ๒๑๖ บัญญัติแล้ว ก็ต้องถือว่าผูกพันองค์อื่นๆ จนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่ศาล
รัฐธรรมนูญตีความไปแล้วนั้นโดยรัฐสภา ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
อำนาจขององค์กรในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่สามารถกำหนดให้แยกจากกันอย่างชัดเจนได้
เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติขององค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยจึงสร้างวัฒนธรรมของการในการใช้อำนาจ
หน้าที่อย่างให้ความเคารพและให้เกียรติตลอดจนการรักษามารยาทซึ่งกันและกัน อันจะไม่นำไปสู่ทาง
ตันจนเกิดปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้
กรณีของรัฐสภาหากไม่รับฟังหนังสือของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
วาระ ๓ ไปในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๖๘ ไม่เสร็จสิ้น ก็อาจก่อให้
เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายได้ว่ากระบวนการตรากฎหมายนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ในขณะ
เดี่ยวกันรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๐ ก็บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ซึ่งจะเกิดปัญหาที่นายกรัฐมนต้องตัดสินใจ ระหว่างการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีปัญหา
ขึ้นทูลเกล้าฯ หรือจะปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้นำขึ้นทูลเกล้าฯภายใน ๒๐ วัน จนอาจเกิด
วิกฤตรัฐธรรมนูญเป็นปัญหาที่ไม่มีทางออกตามกฎหมายขึ้นได้
๒. อัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ เพียงใด
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง บัญญัติให้อัยการสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ ๒ ประการ คือ
		
๒.๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่าวคือตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงตามที่มีการเสนอเรื่อง
มานั้นอยู่จริงหรือไม่ หากไม่มีข้อเท็จจริงตามที่เสนอ อัยการสูงสุดก็มีอำนาจที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อ
ไปได้
		
๒.๒ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว กล่าว
คือ เมื่ออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีข้อเท็จจริงตามเรื่องที่เสนออยู่จริง อัยการสูงสุดก็ควร
ต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยต่อไป ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่มีอยู่นั้นจะแปลความไปได้ว่า
เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่
เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ การ
ที่อัยการสูงสุดไปวินิจฉัยลงไปในเนื้อหาของเรื่องที่เสนอมานั้นเสียเองว่าการกระทำตามข้อเท็จจริงที่
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ได้ ค วามนั้ น ไม่ เ ป็ น การล้ ม ล้ า งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยฯและยกคำร้ อ งโดยไม่ ยื่ น
คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงน่าจะถือเป็นการกระทำเกินขอบเขตอำนาจของอัยการสูงสุด
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการที่เหมาะสมของอัยการสูงสุดน่าจะเป็นว่า
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอไว้วินิจฉัยแล้ว อัยการสูงสุดจึงสมควรให้รอเรื่องไว้จนกว่าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ไม่ใช่เร่งรีบวินิจฉัยอย่างน่าสงสัยนอกเวลาราชการไปโดยเกินขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของตนเช่นนี้
๓. กรณีคณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
รัฐสภาร่วมกันเสนอ รับพิจารณา และลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่. ...) พุ ทธศักราช.... ซึ่ ง กำหนดให้ มี ส ภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น มาเพื่ อ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด
๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามคำร้องขอที่ยื่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ ที่บัญญัติว่า
“การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อย
กว่ า หนึ่ ง ในห้ า ของจำนวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ จากสมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณา
เป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
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(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรี ย งลำดั บ มาตรา ให้ ถื อ เอาเสี ย งข้ า งมากเป็ น
ประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
กรณีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ดังกล่าว เป็นบทบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญได้อย่างไร แต่
ที่คณะรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานรัฐสภาที่ร่วมกัน
เสนอ รับพิจารณา และลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่....) พุทธศักราช.... โดยกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน
ครั้งนี้ ไม่ได้มีการแก้ไขในตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ แต่ได้เสนอแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้สภาร่างรัฐธรรมนูญอันถือเป็นองค์กรอื่นทำ
หน้ า ที่ แ ก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ แทนรั ฐ สภาที่ ใ ช้ อ ำนาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นการตรากฎหมาย ซึ่ ง นั บ ว่ า ขั ด ต่ อ
หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองเป็นสามอำนาจ
คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการตามหลักวิชาอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาประกอบพฤติการณ์ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเสียงข้างมาก กลุ่มมวลชน นักเคลื่อนไหว และนักวิชาการที่
สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ต่อสาธารณะ ซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องรัฐไทยใหม่ การกล่าวพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ องคมนตรี
ศาล และองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งการเสนอให้มีการยกเลิกแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๑๒ (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) การเสนอให้ประมุขของรัฐต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนดำรงตำแหน่ง
ต่อรัฐสภา การที่จะกำหนดให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญญาลักษณ์ ฯลฯ และประสบการณ์
จากพรรคเหมาอิสต์ของประเทศเนปาลที่ต่อสู่ทางการเมืองโดยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการดำเนิน
กุศโลบายให้สถาบันกษัตริย์ของเนปาลหมดความอดทนจนหลงกลลดตนลงมาเป็นคู่กรณี (ข้อสังเกต
กลุ่มเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ในประเทศไทยขณะนี้อาจลอกเรียนแบบพวก
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เหมาอิสต์ก็เป็นได้) และซ่อนรูปเขามาในระบบ จนกระทั้งชนะการเลือกตั้งกำหนดหลักเกณฑ์ใน
รัฐธรรมนูญให้รัฐสภาเนปาลสามารถลงมติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ ยกเลิก
สถาบันพระมหากษัตริย์ไปจนได้มาประกอบด้วยแล้ว คำร้องขอที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ย่อม
มีเหตุผลและความชอบธรรมเพียงพอที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาไต่สวนต่อไปได้ เพราะแม้จะ
อ้างว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์
และเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ตาม แต่
ใครจะทราบได้ว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น อาจจะกำหนดให้มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ประชาชน
ในการลงประชามติเลือกรูปแบบการปกครอง โดยข้ออ้างที่ดูเสมือนว่าเป็นประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ
ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไว้ก็เป็นได้ ส่วนการที่จะไต่สวนและพิจารณาให้ได้ความ
ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง อำนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ คงเป็นหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
หมายเหตุ
สถานการณ์ทางการเมืองต่อไปนี้ อาจเคลื่อนตัวเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตรัฐธรรมนูญ
คล้ายกับเหตุการณ์ก่อนการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คือเกิดปรากฏการณ์ทางการ
เมืองที่ ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตราใดที่
ครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ต่อ
ไป ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการร่างรัฐธรรมนูญโดยการลอกเรียนแบบมาจากตะวันตก ด้วยความเข้า
คำว่าสากลแบบผิดๆ คือเข้าใจว่าสากลคือตะวันตกเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงรากเหง้าความเป็นมาเป็น
ไป พื้นฐานวัฒนธรรมประเพณี ลักษณะนิสัย ทัศนคติ ค่านิยม และทรัพยากรของไทยด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างสมดุล บทเรียนของสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ อาจเทียบได้กับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่คณะทหารบก ทหาร
เรือ และพลเรือนคณะหนึ่งซึ่งเห็นความจำเป็นในอันจะแก้ไขเหตุการณ์ที่ทำให้เสื่อมทราม ความศักดิ์
สิทธิแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยแห่งชาติ บ้านเมือง จึงพร้อมใจ
กันเข้าจัดการให้คณะรัฐมนตรีชุดซึ่งไม่บริหารราชการแผ่นดินตามหน้าที่ด้วยความไว้ใจของสภา
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งในที่สุดรัฐมนตรีคณะที่กล่าวข้างต้นก็ได้
ยื่นใบลา และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกจากตำแหน่ง และสภาผู้แทนราษฎรได้
ถวายคำปรึกษาให้มีการนิรโทษกรรมให้แก่คณะบุคคลดังกล่าว หรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาหรับสปริง
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โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ที่ประชาชนรุกขึ้นมาประท้วงขับไล่ประธานาธิบดี ฮอสนี มุบารัก
จนกระทั้งทหารต้องออกมาควบคุมสถานการณ์ด้วยการรักษาอำนาจไว้โดยไม่มีเหตุการณ์ปฏิวัติ
รัฐประหารใดๆ การเมืองไทยในห้วงเวลาอันใกล้นี้อาจเข้าสู่สถานการณ์ตามบทเรียนดังกล่าวก็เป็นได้
ทหารคงไม่อาจออกมาทำรัฐประหารยึดอำนาจเพื่อแก้ปัญหาเหมือนในอดีต เพราะนอกจากจะ
ขาดการยอมรั บ โดยนานาชาติแล้ว ยังอาจต้องเผชิ ญ กั บ การปลุ ก ปั่ นมวลชนขึ้น มาต่อ ต้า นทำลาย
ความชอบธรรมจนไม่สามารถรักษาอำนาจและความสงบเรียบร้อยของสังคมไว้ได้
ดังนั้น จึงต้องศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตดังกล่าว และผู้ที่เป็นคนกลางซึ่งจะรักษา
อำนาจไว้ในห้วงเวลาของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ก็คงต้องศึกษาบทเรียนจากประเทศกรีซ ที่
ให้ประธานศาลฎีการักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในระหว่างที่ผลการเลือกตั้งออกมาโดยไม่
อาจหาผู้ ที่ ช นะการเลื อ กตั้ ง จนสามารถจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลได้ ใ นขณะนี้ หรื อ กรณี ข องบั ง กลาเทศที่
รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานาธิบดีแต่งตั้งอดีตประธานศาลฎีกาเป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการเพื่อ
จัดการเลือกตั้ง และเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกามอบอำนาจอธิปไตยกลับคืนให้แก่ประเทศอิรัก โดยส่ง
มอบให้แก่ประธานศาลฎีกาของประเทศอิรักที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในทางสากลแล้วตำแหน่ง
ประธานศาลฎีกามีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางในทางการเมืองการปกครอง
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REINTEGRATION SCHEME FOR DISCHARGED OFFENDERS UNDER THE SUPERVISION OF
BUDDHIST MONASTERY HALFWAY HOUSE: A CASE STUDY OF PA NONG DIN DUM TEMPLE
BANKAENG SUBDISTRICT PHUKHIEO DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE
วิวัฒน์ คุณะวันทนิต1

บทคัดย่อ
		
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของ
บ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สภาพอุปสรรคปัญหา
และแนวทางแก้ไขโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เทคนิค
การสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้เข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และประชาชนในชุมชน
		
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับบริการ หรือผู้กระทำผิดหลังปล่อย จำนวน4 คน เป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีฐานความผิดจากคดียาเสพติด จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเข้ารับ
บริการทั้งบ้านกึ่งวิถี “เข้า” และบ้านกึ่งวิถี “ออก” ต่างได้รับการสงเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธ
ศาสนาในลักษณะเดียวกันมาโดยตลอด คือการปรับตัวให้เข้ากับการประพฤติปฏิบัติในวัดและสังคม
โดยในการปรับตัวได้พบอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเรื่องของกฎระเบียบ
ในโครงการบ้านกึ่งวิถีพุทธ โดยในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 8 คน/รูป มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่ากลุ่ม
ประชาชนในชุมชนจำนวน 6 คน ซึ่งในเรื่องของความเข้าใจในตัวของผู้เข้ารับบริการ ในทางกลับกัน
สำหรับการมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นทางการ ในส่วนของประชาชนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการหรือกิจกรรมทางศาสนามากกว่านอกจากนี้ อุปสรรคปัญหาของ
ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับบริการ และประชาชนในชุมชนต่างประสบปัญหาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือเรื่องของงบประมาณจากทางภาครัฐที่ไม่มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานด้านสงเคราะห์
ให้เหมาะสมกับมาตรฐานค่าครองชีพในปัจจุบัน
		
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะให้มี ก ารเพิ่ ม งบประมาณ และการมี ก ารจั ด ตั้ ง ตำแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ประจำบ้านกึ่งวิถี เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร และเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ
1

สม.บ. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิสิตระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต
(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The purpose of this research is to study ideas about reintegration scheme for
discharged offenders under the supervision of Buddhist monastery halfway house; factors
contributing to the knowledge ,understanding ,adjustment and obstacles in halfway house was
acting of discharged offenders ,probation officers , monks ,village chief ,involved person and people
in community ; measures to prevent and resolve many problems in Buddhist monastery halfway
house. Information and data were taken from articles and other printed sources of information
regarding halfway house. Other research methods used were qualitative research and in-depth
interview techniques.
      บทนำ
		
สภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบันนั้นทำให้พุทธศาสนิกชนอาจที่จะตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม ในการละเลยต่อแนวทางการปฏิบัติที่อริยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีศากยมุนีเคย
กระทำตนเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน เมื่อสังคมทุนนิยมเป็นตัวกำหนดให้มนุษย์เกิดการแข่งขัน
เพราะเชื่อว่าผู้ที่แข็งแรงที่สุดคือผู้ที่อยู่รอด แต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้ไม่ว่าจะด้วยสภาพจิตใจหรือสภาพแวดล้อมก็ตามเป็นตัวผลักดัน ให้เขาเหล่านั้นหันมากระทำ
ผิด ไม่ใช่สิ่งที่ต้องโทษใครว่าเป็นอาชญากร แต่อาชญากรที่แท้จริงคือสังคมที่ไม่มีการป้องกันที่ดี
ต่างหาก การกระทำผิดในสังคมปัจจุบันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่สังคมกำหนด แต่การ
ตีตราไว้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้กระทำผิด จากสังคมภายนอกเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับ อะไรเป็นตัวกลาง
หรือทางเลือกในการจะนำเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้โดยปราศจากคำว่าอาชญากร
		
จากคำกล่าวเปิดงานการสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายของกรมคุม
ประพฤติต่อภารกิจคืนคนดีสู่สังคม2 ในวันที่ 5 กันยายน 2549 ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดย นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติในขณะนั้น ได้กล่าวในรายละเอียดเกี่ยว
กับจำนวนผู้ต้องขัง และกระบวนการในการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้หันมากระทำผิดซ้ำ ดังนี้
		
“ผมขอกราบเรียนว่าในปัจจุบันนี้เรามีนักโทษอยู่ในเรือนจำทั้งสิ้น 140,000 คน จาก
ทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อปี 2546-2547 เรามีนักโทษอยู่ในเรือนจำทั้งสิ้น 260,000 คน ดังนั้นการที่นักโทษ
2

คุมประพฤติ, กรม กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทำผิด สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ. สรุปผลโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและ
ขยายระบบบ้านกึ่งวิถี. กรุงเทพฯ: กรมคุมประพฤติ, 2549, หน้า 8 (อัดสำเนา)
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จำนวน 120,000 คน เมื่อออกจากเรือนจำแล้วก็จะต้องมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือให้เขาสามารถอยู่
ในชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ โดยไม่ต้องกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก...”
		
การให้ความช่วยเหลือภายหลังการควบคุมหรือพ้นโทษ เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับ
มาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง กรมคุมประพฤติในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ประการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้นำวิธีการ
สังคมสงเคราะห์รูปแบบ “บ้านกึ่งวิถี” (Half way House) มาช่วยเหลือผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นรูปแบบที่มี
ความเหมาะสมที่จะทำให้ผู้กระทำผิดที่ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยและไม่มีความพร้อมทางด้าน
ร่างกายหรือจิตใจได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข
		
ในประเทศไทยบ้านกึ่งวิถี เป็นรูปแบบบ้านที่อยู่ในชุมชน ซึ่งแต่เดิมครั้งที่มีการก่อตั้ง
บ้านสวัสดี(บ้านกึ่งวิถีแห่งแรกของประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์นั้น สถานที่ตั้งบ้าน
มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ ด้วยเหตุที่ว่าอยู่ใกล้กับเรือนจำมากเกินไป ทำให้ยังคงดูเสมือนหนึ่งเรือนจำ
อีกทั้งผู้รับบริการก็ไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่ด้วยเหตุดังกล่าว แต่ในปัจจุบันบ้านกึ่งวิถี ภายใต้การ
ดูแลของกรมคุมประพฤติได้มีความร่วมมือกับวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นสถาบันทางสังคมหลัก
ของไทย ซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเรื่อยมาจวบจน
ปั จ จุ บั น วั ด ก็ ยั ง คงความสำคั ญ แต่ด้ ว ยระยะไม่ กี่ ท ศวรรษที่ ผ่ า นมาความสำคั ญ ของวั ด เริ่ ม ลดลง
หลังจากการมีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาทำหน้าที่แทนวัด ทำให้วัดในปัจจุบันเน้นที่การประกอบศาสน
พิธีตามประเพณีและงานบุญทางศาสนาเท่านั้น โดยปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มหันกลับมาให้ความสนใจ
กับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพราะด้วยแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ทำให้ผู้คนใน
สังคมเริ่มเห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดแรงบีบคั้นทางสังคม และ
เป็นการสร้างเสริมจิตใจให้เข้มแข็งสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับสำนัก
พัฒนาการคุมประพฤติก็ได้นำพุทธศาสนามาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้กระทำผิดและสังคมในการปรับ
ตัวเข้าสู่สังคมโดยสังคมมีส่วนร่วม
		
อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงฟื้นฟู ผู้ประสงค์จะเข้ารับบริการ ด้วยการใช้แนวทางพุทธ
ศาสนาเป็นหลักการ และใช้ธรรมบำบัดเข้าช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ใน
ฐานะที่วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์ผู้ประสงค์เข้ารับ
บริการด้วยปัจจัยสี่ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย(ที่พักพิง) อาหาร ยารักษาโรค และเสื้อผ้า เป็นการบูรณาการ
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ของสังคมในการช่วยเหลือเยียวยาคนในสังคมเอง โดยวัดทำหน้าที่หลักในการประสานงาน และเป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างเรือนจำหรือทัณฑสถาน ในการคืนคนดีสู่สังคม โดยสังคม เพื่อสังคม
		
จากผลการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของกรมคุมประพฤติ ตั้งแต่ พ.ศ.
2549 – 2553 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้นำเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 การดำเนินงานด้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของกรมคุมประพฤติ3
		
      การสงเคราะห์ระหว่าง
การสงเคราะห์ภายหลัง
   ปีงบประมาณ	        คุมฯ/ระหว่างฟื้นฟูฯ	       ปล่อย/พ้นคุม		   รวม
			     (ราย)		 ความประพฤติ  (ราย)		  (ราย)
2549

68,093

24,187

92,280

2550

65,228

17,979

83,207

2551

69,150

22,211

91,361

2552

81,849

15,928

97,777

2553

61,434

18,284

97,718

ที่มา: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ, 2553
		
โดยภารกิจของกรมคุมประพฤติภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา จากการเก็บข้อมูล
ของกองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนการสงเคราะห์ทั้งผู้ที่อยู่
ระหว่างคุมความประพฤติหรือผู้อยู่ระหว่างฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ ผู้ที่พ้นการคุมความ
ประพฤติหรือพ้นโทษ ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นทั้งตัวผลักดันและตัวส่งเสริมในการหันเหผู้
กระทำผิดไม่ให้เข้าสู่เรือนจำ หรือผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำแล้วพ้นโทษก็ได้รับการสงเคราะห์ให้อยู่กับ
สังคมได้
		
การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานจึงเป็นกระบวนการ
ทางสังคมหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษา เพราะเป็นปรากฏการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เข้ารับ
3

คุมประพฤติ, กรม กองแผนงานข้อมูลข่าวสาร. การดำเนินงานด้านสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของกรมคุมประพฤติ. กรุงเทพฯ: กรมคุม
ประพฤติ, 2553.
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บริการเอง หรือแม้แต่สังคมเอง เพราะไม่ใช่เป็นการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความปลอดภัย ให้แก่สังคมด้วย โดยทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินงาน
ในทุกขั้นตอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาในการนำสิ่งที่มุ่งหวังให้ก้าวไปสู่
ความสำเร็จ โดยเฉพาะบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานที่ดำเนินการมาในช่วงระยะเริ่มต้นเท่านั้น
		
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่ง
วิถีในรูปแบบพุทธสถาน ซึ่งกระบวนการสงเคราะห์ดังกล่าวมุ่งเน้นทั้งการมีส่วนร่วมของภาคสังคมที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมด รวมไปถึงตัวผู้กระทำผิด หรือผู้เข้ารับบริการ และยังศึกษา
สภาพการปรับตัวของผู้กระทำผิดหรือผู้เข้ารับบริการ โดยศึกษากรณี วัดป่าหนองดินดำ ตำบลบ้าน
แก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
   วิธีการวิจัย																	
		
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Methodology) โดยการ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร(Documentary Study) โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำ
ผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานเพื่อนำมาอธิบายปรากฎการณ์ที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาอยู่ และ
รวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) รวมไปถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
(Participation Observation) เฉพาะกลุ่มที่ผู้วิจัยเห็นแล้วว่าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาวิจัยให้ได้ผลสำเร็จได้ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการวิจัยในครั้งนี้เลือกจาก ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลังปล่อยของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานโดย
การสุ่มแบบเจาะจง(purposive sampling) รวมทั้งหมด 18 คน ดังต่อไปนี้
		
(1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)
		
(5)
			
		
(6)
			

ผู้เข้ารับบริการ หรือ ผู้กระทำผิดหลังปล่อย จำนวน 4 คน
พระสงฆ์ที่เป็นผู้รับผิดชอบบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน จำนวน 2 รูป/คน
เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ประจำศาลจังหวัดภูเขียว จำนวน 2 คน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน
ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 คน
ประชาชนในชุมชน หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน
6 คน
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การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงเชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative Research)โดยใช้ ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลหลักมาจากแหล่งที่มาสำคัญ 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ(primary data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) ดังนี้
		
(1) ข้อมูลปฐมภูมิ(primary data) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก(in-depth interview) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหรือผู้เข้ารับ
บริการของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานทั้งหมด เพื่อให้ผู้วิจัยซักถามรายละเอียด โดยเป็นการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว มีการสื่อสารตอบโต้ระหว่างสองฝ่าย(two-way communication) เพื่อความ
ชัดเจนกระจ่างชัดในการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
(informal interview) โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง(semi-structure or guide interviews)
โดยการกำหนดประเด็นคำถามเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยในการ
สัมภาษณ์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ และสอดคล้องเหมาะสมกับงานศึกษาวิจัยตามสภาพแต่ละสถานการณ์
ซึ่งมีรายละเอียด						
		
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยมีแหล่งที่มาดังนี้
				 (2.1) เอกสารทางด้านวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการที่
					 เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
				 (2.2) เอกสารประเภทรายงานการสัมมนา รายงานการประชุม รายงานการ
					 สำรวจที่ เกี่ยวข้อง ที่องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จัด
					 รวบรวมเอาไว้
				 (2.3) ข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร รวมทั้งบทความที่สำคัญจาก
					 สื่อมวลชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
				 (2.4) ข้อมูลทางด้านระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
					 เกี่ยวข้อง
				 (2.5) ข้อมูลจากสื่อออนไลน์
				 (2.6) ข้อมูลจากสถิติผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำ
					 ผิดหลังปล่อย
		
ลั ก ษณะการเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น การเขี ย นในลั ก ษณะพรรณนาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของข้อมูลที่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยที่สามารถนำมาใช้สนับสนุน หรือเป็นการยืนยันข้อค้นพบจากการ
ศึกษาวิจัย
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   ผลการวิจัย															
		
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธ
สถาน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ผู้เข้ารับบริการ หรือผู้กระทำผิดหลังปล่อย จำนวน 4 คน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน/รูป และประชาชนในชุมชน จำนวน 6คน โดยกลุ่มผู้เข้ารับบริการ หรือ
ผู้กระทำผิดหลังปล่อยทั้งหมดที่มาจากการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ฐานความผิดจากคดียาเสพติด จัดอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งจัดอยู่ในการ
เบี่ยงเบนคดีในขั้นตอนของอัยการในการชะลอฟ้อง เพราะบางกรณีในบ้านกึ่งวิถี “เข้า” ที่มีการดูแล
สงเคราะห์แบบควบคุม ในส่วนของกลุ่มผู้เข้ารับบริการในขั้นตอนการลดวันต้องโทษของราชทัณฑ์
ได้รับการปล่อยตัวกำหนด และมีความจำเป็นในการขอเข้าพักพิงในบ้านกึ่งวิถี “ออก” เพราะด้วยการ
ขาดญาติเป็นที่พึ่ง สำหรับกลุ่มบ้านกึ่งวิถี “ออก” นั้น มีผู้เข้ามาใช้บริการน้อยมากหรือไม่มีเลยในแต่ละ
ปี แต่ ทั้ ง สองกลุ่ ม ของผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารทั้ ง บ้ า นกึ่ ง วิ ถี ” เข้ า ” และบ้ า นกึ่ ง วิ ถี “ออก” ต่ า งได้ รั บ การ
สงเคราะห์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในลักษณะเดียวกันมาโดยตลอด คือการปรับตัวให้เข้ากับ
การประพฤติปฏิบัติในวัดและสังคม โดยในการปรับตัวได้พบอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิต
ประจำวันมากกว่าเรื่องของกฎระเบียบในโครงการบ้านกึ่งวิถีพุทธ							
		
ในกรณีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 8 คน และประชาชนในชุมชนทั้ง 6 คน ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่ง
วิถีในรูปแบบพุทธสถาน โดยในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 8 คน/รูป มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่ากลุ่ม
ประชาชนในชุมชนจำนวน 6 คน ซึงในเรื่องของความเข้าใจในตัวของผู้เข้ารับบริการ หรือผู้กระทำผิด
หลังปล่อยระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชนแตกต่างกันมากในประเด็นค่านิยมที่มีต่อ
ผู้เข้ารับบริการผ่านการใช้คำเรียกแทนตัวของผู้เข้ารับบริการ โดยประชาชนในชุมชนเรียกผู้เข้ารับ
บริการว่า “นักโทษ” ในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกผู้เข้ารับบริการว่า “ผู้เข้ารับบริการ” ในทางกลับ
กันสำหรับการมีส่วนร่วมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นทางการ ในส่วนของประชาชนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการหรือกิจกรรมทางศาสนามากกว่า
		
นอกจากนี้ อุปสรรคปัญหาของทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับบริการ และประชาชนใน
ชุมชนต่างประสบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเรื่องของงบประมาณจากทางภาครัฐที่ไม่มีความ
เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับมาตรฐานค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งใน
เรื่ อ งของการสาธารณสุ ข ขั้ น พื้ น ฐานก็ ข าดแคลนโดยเฉพาะอาคารที่ พั ก พิ ง ถาวร และอาหารที่
ขาดแคลนอยู่บ่อยครั้ง เป็นต้น อีกทั้งโครงการบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานเอง ยังได้สร้างความ
สับสนแก่ทางวัดป่าหนองดินดำ และชาวบ้านในชุมชน เพราะด้วยวัตถุประสงค์ของบ้านกึ่งวิถีเอง คือ
การสงเคราะห์แก่ผู้กระทำผิด แต่ผู้เข้ารับบริการที่ผู้วิจัยศึกษานั้นเป็นกลุ่มผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างคุม
ประพฤติในเงื่อนไขของผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการวิถีพุทธ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการให้
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บริการของบ้านกึ่งวิถี “เข้า” แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติก็ถือเป็น
ผู้ที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาก่อนกลับคืนสู่สังคม ด้วย
เพราะบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานไม่ได้จำกัดหรือมีเงื่อนไขการเข้ามาใช้บริการของผู้กระทำผิด
ที่มาจากการส่งตัวของสำนักงานคุมประพฤติภูเขียวมายังวัดป่าหนองดินดำ ซึ่งทางวัดสามารถรองรับ
ในจุดนี้ได้													
		
ดังนั้นสภาพปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการดำเนินงาน หรือตัวผู้ใช้บริการแต่
สภาพปัญหาที่แท้จริง คือ เรื่องของงบประมาณในการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ และ
มาตรฐานการครองชี พ ในปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ม าประจำการเฉพาะ
โครงการบ้านกึ่งวิถีนั้นไม่มี ซึ่งปัจจุบันโครงการบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานมีเพียงพระสงฆ์ซึ่ง
ทำงานประจำหน้าที่หลัก และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่ต้องแบกรับภาระถึงสองตำแหน่งด้วยกัน คือ
การทำงานในตำแหน่งของตนที่สำรักงานคุมประพฤติ และตำแหน่งในบ้านกึ่งวิถี ซึ่งเกิดความยาก
ลำบากในเรื่องของการแบ่งเวลาในการปฏิบัติภารกิจ และก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในโครงการ
บ้านกึ่งวิถี จากสภาพปัญหาจึงได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอยู่ 2ประเด็น คือ ประเด็นแรก
งบประมาณที่ภาครัฐให้มานั้นจำกัด จึงเห็นสมควรให้ทางภาครัฐเพิ่มงบประมาณโดยตรงต่อโครงการ
บ้านกึ่งวิถีโดยที่ไม่ได้เป็นงบประมาณที่อยู่ภายใต้กลุ่มงานอื่นๆของสำนักงานคุมประพฤติ และการมี
เจ้าหน้าที่ในโครงการบ้านกึ่งวิถีโดยตรง
   อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
		
จากโจทย์การวิจัยที่มุ่งศึกษากระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่งวิถีในรูป
แบบพุทธสถานเป็นอย่างไร ความรู้ความเข้าใจและทัศนะของเจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนเป็นอย่างไร ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้เข้าใช้บริการ
มาตรการใดบ้างที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการอย่างไร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้เข้ารับบริการ หรือผู้กระทำผิดหลังปล่อย
เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชนจากภาครัฐและท้องถิ่น รวม
ทั้งสิ้น 18 คน/รูป และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ มาทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
แยกกลุ่มข้อมูล และประมวลผลสิ่งที่ค้นพบเป็นหมวดหมู่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาในลักษณะ
การพรรณนาความ และตอบโจทย์การวิจัยได้ทั้งหมด ดังนี้
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ภาพที่ 5
กระบวนการเข้าสู่บ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานของ
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้กระทำผิด

		
จากภาพที่ 5 เมื่อผู้กระทำความผิดในทุกคดีความได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้
กระทำผิดได้ผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแล้วแต่ถูกผลักดันหรือเบี่ยงเบนคดีความออก
จากมาตรการแบบเดิม โดยใช้วิธีการอื่นดำเนินการแทน เมื่อผู้กระทำผิดทุกคดีได้ผ่านขั้นตอนในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคดีส่งถึงอัยการแล้วนั้น ศาลอาจสั่งให้มีการรอลงอาญา ด้วยการคุมประพฤติ
แทนการลงโทษจำคุกในเรือนจำก็ได้ แต่เมื่อผู้กระทำผิดได้กระทำความผิดในคดีอื่นๆที่นอกเหนือจาก
ยาเสพติ ด การเบี่ ย งเบนคดี อ าจจะทำได้ ย าก จำเป็ น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนไปถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ราชทัณฑ์ คือ การจำคุก และเมื่อจำคุกครบวาระตามที่ศาลกำหนดหรือมีการลดวันต้องโทษ ทาง
ราชทัณฑ์จึงมีการปล่อยตัวเพื่อกลับคืนสู่สังคม ในกรณีที่ผู้กระทำผิดหลังปล่อยเมื่อได้รับการปล่อยตัว
แล้ว แต่ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ ด้วยเพราะขาดที่พักพิง หรือยังไม่สามารถปรับตัวตามสังคมได้ดีพอ
ทางคุมประพฤติจะมีการสงเคราะห์ด้วยการให้ที่พักพิงในรูปแบบของบ้านกึ่งวิถี “ออก” ในส่วนของ
กรณีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดซึ่งเป็นผู้เสพนั้น ในขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งถึงอัยการส่ง
ฟ้องศาลนั้น ศาลได้เห็นควรว่า ผู้กระทำผิดเป็นผู้ป่วยที่มาจากการติดสารเสพติดสมควรแก่การเยียวยา
และฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการคุมประพฤติแบบกึ่งบังคับภายใต้โครงการวิถีพุทธ หรือบ้านกึ่งวิถี “เข้า”
โดยทั้งบ้านกึ่งวิถี “เข้า” และบ้านกึ่งวิถี “ออก” ต่างอยู่ภายใต้การดำเนินงานสงเคราะห์ของบ้านกึ่งวิถี
ในรูปแบบพุทธสถานของวัดป่าหนองดินดำ		
		
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บรู ป ภาพที่ 3 การเบี่ ย งเบนหรื อ ผลั ก ดั น ผู้ ก ระทำผิ ด ออกไปจาก
กระบวนการยุติธรรม (นัทธี จิตสว่าง) ที่อธิบายขั้นตอนการเบี่ยงเบนผู้กระทำผิดออกไปจาก
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กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ขั้นตอนของผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นของ ตำรวจ
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ แต่ในรูปที่ 5 ได้เพิ่มเติมกรอบของการปฏิบัติแก่ผู้กระทำผิดหลังจากได้รับ
การเบี่ยงเบนแล้ว ว่าในแต่ละขั้นตอนควรเหมาะสมจะไปสู่ช่องทางใด อย่างกรณีผู้กระทำผิดในระยะ
เริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม อย่าง กรณีคดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ การกระทำผิดกฎหมายจราจร
ทางบก เป็นต้น ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเข้าสู่บ้านกึ่งวิถี “เข้า” ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการตัดสินคดีให้
มีการจำคุกในชั้นศาล และได้รับการปล่อยตัว บุคคลกลุ่มนี้ก็จะเจ้าสู่ช่องทางของบ้านกึ่งวิถี “ออก”
โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับการบริการภายใต้โครงการบ้านกึ่งวิถี วัดป่าหนองดินดำเฉกเช่นเดียวกัน
สำหรับความพิเศษของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานของวัดป่าหนองดินดำ คือ การเพิ่มเติมในส่วน
ของโครงการวิถีพุทธซึ่งตามจริงแล้ว เป็นโครงการที่เน้นในเรื่องการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ติดยาเสพติดไม่
ได้เป็นบ้านกึ่งวิถี “เข้า” แต่มีความสอดคล้องต้องกันในเรื่องของการให้บริการด้วยวิถีการดำเนินชีวิต
แบบพุทธ ฉะนั้นโปรแกรมการเยียวยาผู้ติดยาเสพติดจึงถือเป็นหนึ่งในโครงการบ้านกึ่งวิถีพุทธในรูป
แบบ “เข้า” ด้วยเพราะพื้นที่ศึกษาข้อมูลอยู่ในพื้นที่เดียวกัน อีกทั้งกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมอย่าง
เดียวกัน
ภาพที่ 2
กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหรือผู้เข้ารับบริการ
ของบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน
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จากภาพที่ 2 การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหรือผู้เข้ารับบริการ หลังจากที่ผู้เข้ารับบริการหรือผู้
กระทำผิดได้ผ่านขั้นตอนการเบี่ยงเบนคดี หรือการปล่อยตัวจากเรือนจำ เข้ามาสู่บ้านกึ่งวิถี สิ่งแรกที่
เข้ามาสู่บ้านกึ่งวิถีคือการปรับตัวทั้งกายและใจ ซึ่งการปรับตัวเพื่อกลับคืนสู่สังคมเป็นการให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน
ในชุมชน อย่างเช่น ที่พักพิง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า และธรรมบำบัด เป็นการอยู่ในวิถีชีวิตแบบ
ชาวพุทธ การอยู่ร่วมกับชุมชน เพราะด้วยบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถานตั้งอยู่ในวัดป่าหนองดินดำ
โดยวัดป่าหนองดินดำเป็นผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบเป็นหลัก นอกจากวัดแล้ว ชุมชนก็มีส่วนสำคัญ
ในการมีส่วนร่วม ด้วยเพราะวัดตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน การสงเคราะห์ของประชาชนในชุมชนที่มีต่อผู้เข้า
รับบริการจึงเป็นไปโดยง่าย อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็น
กำลังหลักสำคัญในการประสานงานและสงเคราะห์ผู้เข้ารับบริการระหว่างวัดและชุมชนเพื่อให้การ
สงเคราะห์ในทุกด้านๆมีความสมบูรณ์ ฉะนั้นการสงเคราะห์จึงไม่ใช่การดำเนินงานของฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใด แต่เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการนำผู้เข้ารับบริการ หรือผู้กระทำผิดหลังปล่อย
ได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข													
		
กระบวนการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหรือผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี
			
กระบวนการในการเข้าสู่บ้านกึ่งวิถี										
			
กระบวนการในการเข้าสู่บ้านกึ่งวิถี จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลสำคัญทั้ง 4 คน/รูป ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้เข้ารับบริการหรือผู้กระทำผิดทั้งหมดนั้น กระทำผิด
ในฐานของการตรวจพบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ด่านตรวจท้องถิ่น หรือตามหมู่บ้านโดยใน
เบื้องต้นได้มีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทำผิดอาชญากรรมว่าด้วยเรื่องยาเสพติดนั้นพบว่า ปัจจัยที่
มีผลทำให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของผู้เข้ารับบริการทั้ง 4 คน/รูป เกิดจากการเสพสาร
เสพติดโดยเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย โดยทั้งหมดเสพยาเสพติดเพราะปัจจัยทางสังคม คือ กลุ่ม
เพื่อน(peer group) เป็นปัจจัยหลักในการชักจูงให้รู้จักและเสพสารเสพติด แต่มีกรณีของพระวิริยะที่
การเสพสารเสพติดไม่ใช่มีเพียงปัจจัยทางสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยสภาพปัญหาทางครอบครัวที่
แตกแยกด้วยนั้น เป็นเหตุให้การเข้าหายาเสพติดเป็นไปโดยง่าย ตามแนวคิดการควบคุมทางสังคม4
ของเฮอร์ชิที่ว่าความผูกพันทางสังคมบุคคลหนึ่งดำรงตนกับสังคมที่ถูกแบ่งแยกภายใน 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ ความผุกพัน (attachment) ข้อผูกมัด (commitment) การเข้าร่วม (involvement) และความเชื่อ
(belief)												

4

Hirschi ,1969 cited in Larry J. Siegel. Criminology the core, 3rd ed. Belmont, C.A, Thomson Higher Education, 2008, p.158.
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วิธีการกระทำผิด												
			
การกระทำความผิดว่าด้วยยาเสพติด เป็นการกระทำที่เกิดจากค่านิยม และ
พฤติกรรมเลียนแบบทางสังคมในลักษณะที่เบี่ยงเบนต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยผ่านกลุ่มเพื่อนเป็น
หลัก ซึ่งผู้เข้ารับบริการหรือผู้กระทำความผิดมีพื้นฐานการกระทำความผิดที่แตกต่างกัน บางกรณีมี
สาเหตุของครอบครัวแตกแยกเป็นปัจจัยผลักดันให้เข้าคบหาเพื่อที่ติดยาเสพติด หรือกรณีหลักก็เพื่อค่า
นิยมทางสังคมในขณะนั้นที่ยาเสพติดได้รับความนิยม และสามารถหามาเสพได้โดยง่าย ประกอบกับ
ความอ่อนแอของสถาบันสังคมที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ทำให้กลุ่มวัยรุ่น
หรือแม้แต่กลุ่มผู้ใหญ่เองก็หันมาเรียนรู้ในการเสพยาเสพติดผ่านกลุ่มเพื่อน													
			
การปรับตัวในบ้านกึ่งวิถี											
			
จากสภาพข้อมูลของผู้เข้ารับบริการทั้ง 4 คน/รูป ได้ปรากฎผลที่ชัดเจน
ระหว่างบุคคลสองประเภท คือ บุคคลที่บวชพระ และบุคคลที่นุ่งขาวห่มขาว โดยลักษณะการปรับตัว
ให้เข้ากับบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน วัดป่าหนองดินดำนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กลุ่มที่บวช
พระจะไม่ใส่ใจในการดำรงชีพแบบโลกียวิสัย แต่ในทางกลับกันกลุ่มที่นุ่งขาวห่มขาวกลับยังยึดติดใน
โลกียวิสัย คือ ความสะดวกสบายในทางโลก การบวชพระถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะ
จากกรณีของบุคคลทั้งสองกลุ่มชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวในบ้านกึ่งวิถีเอง และสังคมได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
การปรับตัวในสังคม5 ของ นิภา นิธิยายนมีสาเหตุ ดังนี้
			
(1) สิ่งเร้าภายใน (Internal force) เป็นความต้องการทางจิตใจ ได้แก่ ความรัก
ความอบอุ่น ความปลอดภัย การยอมรับของสังคม การยกย่องและนับถือ และความสำเร็จในชีวิต เป็น
สิ่งที่ทำให้บุคคลต้องปรับตัว : ซึ่งในกลุ่มของบุคคลที่บวชพระมีความต้องการในการปรับตัวให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม ต่างจากกลุ่มนุ่งขาวห่มขาวที่ขาดการกระตุ้นในจุดนี้										
			
2) สิ่งเร้าภายนอก (External force) เป็นความต้องการของสังคมและสภาพ
ของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยม ศาสนา กฎระเบียบ และข้อบังคับของสังคม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลต้องปรับตัว เพื่อสนองตอบความต้องการต่างๆ : ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มบุคคลทั้งกลุ่มที่บวชพระ และกลุ่มที่นุ่งขาวห่มขาวมีสิ่งเร้าภายนอกร่วมกัน คือ กฎระเบียบทาง
สังคมในการสร้างเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้การสงเคราะห์ของบ้านกึ่งวิถี ค่านิยมของสังคมให้คนเป็นคนดี								
			
(3) ความคับข้องใจ (Frustration) เป็นกระบวนการที่ถูกกีดกันด้วยอุปสรรค
ทำให้บุคคลไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงทำให้บุคคลนั้นเกิดภาวะคับข้องใจ : ซึ่ง
ปัจจัยสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของบุคคลสองกลุ่ม คือกลุ่มที่บวชพระมีทั้งสิ่งเร้าภายใน และ
ภายนอกทำให้บรรลุเป้าหมายในการอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสงเคราะห์ของบ้านกึ่งวิถี และสังคมได้ส่วน
5

นิภา นิธิยายน. การปรับตัวและบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2520, หน้า 108 – 109.
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กลุ่มบุคคลที่นุ่งขาวห่มขาวถึงแม้จะขาดสิ่งเร้าภายใน แต่ด้วยแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกก็อาจจะ
ทำให้เขาเหล่านั้นมีทั้งบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย ในส่วนของการสงเคราะห์ภายใต้บ้านกึ่ง
วิถีอาจบรรลุเป้าหมาย แต่การกลับสู่สังคมนั้นอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยการหันไปหายาเสพ
ติดอีกก็ได้
		
กระบวนการสงเคราะห์ผู้เข้ารับบริการ
			
ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของเจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วน
			
เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน
			
จากความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของแต่ละบุคคลที่ให้มานั้นล้วนมีความ
แตกต่าง และหลากหลาย เนื่องด้วยบทบาท ภาระ และหน้าที่ในการสงเคราะห์ผู้เข้ารับบริการในบ้าน
กึ่งวิถีนั้นแตกต่างกัน อย่างกรณีของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ประกอบด้วย นางสาว
วิกานดาและนายวิกรม ได้ให้ข้อมูลไปในเชิงระดับปฏิบัติการรู้ขั้นตอนวิธีการตั้งผู้เข้ารับบริการถูก
ดำเนินคดี การเข้าสู่บ้านกึ่งวิถี จนกระทั่งกลับคืนสู่สังคม อีกทั้งยังมีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่ า งบ้ า นกึ่ ง วิ ถี แ ละโครงการวิ ถี พุ ท ธซึ่ ง มี ก ารใช้ ส ถานที่ ข องวั ด ป่ า หนองดิ น ดำเหมื อ นกั น ว่ า
เป็นการดำเนินงานภายใต้บ้านกึ่งวิถี เพราด้วยรูปแบบการดำเนินงานนั้นไม่แตกต่างกันคือการใช้
ศาสนามาเป็นตัวกลางนั้นการบำบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด และเป็นตัวกลางในการนำผู้เคยกระทำผิด
กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ในส่วนกรณีศึกษาของผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ประชาชนในชุมชนนั้น ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะในการดำเนินงานอาจจะยังไม่ชัดเจน
อยู่บ้าง แต่ก็ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญในส่วนที่แต่ละบุคคลได้รับประสบการณ์ตรงมา อย่างเช่น พระสงฆ์
จะให้ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศาสนา การรับผิดชอบต่อโครงการร่วมกับสำนักงาน
คุมประพฤติ ผู้นำชุมชน และประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานผ่านกิจกรรมทางสังคม
จากการประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชนที่มีต่อประชาชนในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่
แต่ละบุคคลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสงเคราะห์ในบ้านกึ่งวิถี ยกเว้นกรณีของพระวิบูรณ์ และนาย
วิเศษที่มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนะต่อการดำเนินงานสงเคราะห์น้อยที่สุด เพราะด้วยการมีส่วน
เกี่ยวข้องน้อย อีกทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานสงเคราะห์ภายในบ้านกึ่งวิถีมีระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้งพระวิบูรณ์ และนายวิเศษก็ถือเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ					
								
			
การมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วน
			
เกี่ยวข้อง และ ประชาชนในชุมชน	
			
ปัจจัยในการส่งผลให้เกิดการลดอาชญากรรมในชุมชนจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้นส่งผลให้เห็นได้อย่างชัดเจน ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์ของบ้าน
กึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน วัดป่าหนองดินดำ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ผู้เข้ารับบริการเอง ทุกคนต่างมีหน้าที่ของ
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ตนในการต้องรับผิดชอบต่อชุมชนของตนคือ การมีผู้นำทางบ้านเมืองที่ดี ผู้นำทางศาสนาที่ดี ในการ
เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน อีกทั้งการนำโครงการบ้านกึ่งวิถีมาตั้งในชุมชนด้วยความ
ยอมรับก็ถือได้ว่าประชาชนในชุมชนนั้นได้มีการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การยกย่องผู้กระทำผิดว่า
ไม่ใช่ผู้กระทำผิด แต่เป็นเหมือนญาติพี่น้อง อย่างเช่น การอุปสมบทให้แก่ผู้กระทำผิด ก็ถือได้ว่า
เป็นการยกย่องในทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นการสร้างเอกภาพความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ
ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน										
			
สภาพการดำเนินงานสงเคราะห์ในทางพระพุทธศาสนา
			
การดำเนินงานสงเคราะห์ในทางพระพุทธศาสนาในโครงการบ้านกึ่งวิถี
สามารถแตกรายละเอียดออกมาได้หลายส่วน คือ ความสมดุลระหว่างงบประมาณและค่าใช้จ่ายซึ่งใน
สภาพความเป็ น จริงวัดเองนั้นก็มีภาระค่าใช้จ่า ยเช่ น เดี ย วกั น การบริ ก ารผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารอาจไม่ มี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอ แต่ถึงอย่างไรแนวทางการอบรมธรรมก็ถือว่าสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด เพราะ
สามารถเห็นผลได้ชัดเจนจากการถือเพศบรรพชิต เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้เข้ารับบริการได้อย่างดี
ยิ่ง โดยเฉพาะการที่โครงการบ้านกึ่งวิถีมีผู้นำทางศาสนาที่ดี และประชาชนที่ดีในการสนับสนุน
โครงการให้ดำเนินต่อไป
		
สภาพอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข							
			
พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการ และเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านกึ่งวิถี
			
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ
ดำรงชีพของผู้เข้ารับบริการแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน บางกลุ่มอาจบอกว่าอยู่ได้ไม่มีปัญหา บาง
กลุ่ ม อาจบอกว่ า อยู่ ไ ม่ ไ ด้ เพราะด้ ว ยพื้ น ฐานค่ า ครองชี พ ของผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารนั้ น มาจากพื้ น ฐาน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน เห็นได้จากอาหารที่ทางวัดหรือบ้านกึ่งวิถีได้รับมาจากการบิณฑบาต บางคน
รับได้ บางคนรับไม่ได้ ซึ่งการอยู่ร่วมกันของผู้เข้ารับบริการก็เป็นเรื่องปกติวิสัย อีกทั้งทางผู้ให้บริการ
หลายๆฝ่ายก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดในการรับผิดชอบต่อโครงการ
อย่างกรณีของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติซึ่งถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็จะรู้สึกถึงความเห็นใจผู้เข้ารรับ
บริการว่าการให้บริการไม่ดีเท่าที่ควร แต่สำหรับคนอื่นๆ อย่างชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้แต่
มัคนายกของวัดป่าต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การดำเนินงานสงเคราะห์นั้นปกติดี ไม่ได้
ก่อเกิดปัญหาแต่อย่างใดซึ่งเป็นการมองการดำเนินงานสงเคราะห์อย่างกว้างๆมากกว่า
			
โรคไข้หวัดนก H5N1 ระบาด					
			
ปัญหาไข้หวัดนกระบาด เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้ส่งผลกระทบและเป็นปัญหา
สำคัญต่อการดำเนินงานสงเคราะห์ของบ้านกึ่งวิถี วัดป่าหนองดินดำเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความ
หวาดระแวง และหวาดกลัวต่อข่าวสารที่สื่อโทรทัศน์ประกาศออกมาเป็นระยะตลอดปี ทำให้ชาวบ้าน
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ในชุมชนเกิดความกลัวว่า ผู้เข้ารรับบริการเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ อีกทั้งมีการตรวจจากสาธารณสุขพบว่ามีผุ้
เข้ารับบริการหนึ่งรายมีไข้หวัดสูง เข้าข่ายผู้น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนก ด้วยเหตุนี้ยิ่งทำให้ชาวบ้าน
ต่างหวาดกลัว ทางบ้านกึ่งวิถีเองจึงได้ย้ายผู้เข้ารรับบริการไปอยู่ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นเป็นการ
ชั่วคราว ดังจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญของปัญหาสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
			
ค่าใช้จ่าย และงบประมาณ
			
ปัญหาที่แท้จริงของการดำเนินงานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีนั้น คือเรื่องของ
งบประมาณในการดำเนินการ เพราด้วยงบประมาณที่ทางภาครัฐ ผ่านทางกรมคุมประพฤติ และ
สำนักงานคุมประพฤติภูเขียวนั้นน้อยมาก โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการในโครงการบ้านกึ่งวิถี ซึ่ง
ในสภาพความเป็นจริงทางวัดป่าหนองดินดำก็มีค่าใช้จ่ายภายในวัดเป็นปกติอยู่แล้ว อีกทั้งยังต้องแบก
รับภาระและความรับผิดชอบภายในวัดถึงสองบทบาทด้วยกันคือ หนึ่งการเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม(โรงเรียนเณร) และเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านกึ่งวิถี ในทางกลับกันกรณีของการอยู่
อาศัยแบบพระพุทธศาสนานั้น การดำรงชีพของพระสงฆ์ด้วยการบิณฑบาต และผู้ใช้บริการเองก็อยู่ได้
ด้วยการรับอาหารจากการที่พระสงฆ์บิณฑบาตในการดำรงชีพเช่นเดียวกัน ซึ่งจากทั้งสองกลุ่มความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อย่าง เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ พระสงฆ์ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอ คือ ปัญหาของการดำเนินงาน แต่กลุ่มผู้ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง อย่าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนต่างเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บริจาคผ่านการ
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์จึงเห็นว่างบประมาณไม่ได้ขาดแคลนแต่อย่างใด ด้วยเพราะความเห็นว่า
โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหาภายใน หรือสภาพปัญหาที่แท้จริง
			
แนวทางการแก้ไข											
			
สำหรั บ แนวทางการแก้ ไ ขสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค โดยส่ ว นใหญ่ จ ะ
เป็นการเสนอแนะแนวทางในด้านของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโครงการบ้านกึ่งวิถี งบประมาณในการ
ดำเนินการ งบประมาณในการดูแลผู้เข้ารับบริการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งแต่แนวทางการ
แก้ไขที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญนั้น ก็เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของโครงการให้ดีขึ้นกว่าเดิม
และเป็นการสงเคราะห์ผู้เข้ารับบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางการแก้ไขจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญสามารถสรุปได้ 4 หลักสำคัญ ดังนี้																		
			
(1) ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการบ้านกึ่งวิถีโดยตรง							
			
(2) ควรมีงบประมาณในการบำรุงโครงการบ้านกึ่งวิถีทุกปี							
			
(3) ควรมีงบประมาณสำหรับผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 50
			
จากเดิม													
			
(4) ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านอาหาร เห็นควรมีการช่วยพระสงฆ์ออกบิณฑบาต
			
อาหารเพิ่มของผู้เข้ารับบริการ
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ดังนั้นสภาพอุปสรรค และปัญหาในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข ของโครงการ
บ้านกึ่งวิถีจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการอภิปรายดังกล่าวนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาวิจัย
ของกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทำผิด สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ (2549) ในการสรุปผล
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาและขยายระบบบ้านกึ่งวิถี6 โดยกรมคุมประพฤติได้นำรูป
แบบบ้านกึ่งวิถีซึ่งเป็นรูปแบบผสมของการช่วยเหลือและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการจัดที่พัก
อาศัยชั่วคราวให้ผู้กระทำผิดได้เข้าพักอาศัยเพื่อปรับสภาพสภาพชีวิตก่อนที่จะกลับเข้าสู่ชุมชน สังคม
ด้วยการพัฒนาด้านจิตใจ การฝึกอบรมความรู้และอาชีพในด้านต่างๆโดยในปีงบประมาณ 2548 ได้
ดำเนินโครงการนำร่อง 2 แห่ง คือ บ้านร่มเย็น จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิต จังหวัด
อำนาจเจริญ ต่อมาในปีงบประมาณ 2549 ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายโครงการบ้านกึ่งวิถีเพิ่มขึ้นอีก
ในจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองและอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัด
พัทลุง ซึ่งในบ้านกึ่งวิถีแต่ละแห่งล้วนมีอุปสรรคปัญหาแตกต่างกันไป ดังนี															
้
(1) งบประมาณในการดำเนินงาน										
(2) ไม่มีผู้เข้าพักในบ้านกึ่งวิถี หรือมีแต่ไม่ต่อเนื่อง								
(3) ขาดบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบ้านกึ่งวิถ							
ี
(4) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบบการณ์ในการดำเนินงานและ
		 ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เข้าพักในบ้านกึ่งวิถ													
ี
(5) ความไม่ต่อเนื่องงในการทำงานของเจ้าหน้าที								
่
(6) ขาดการประชาสัมพันธ์										
(7) ขาดการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง								
(8) ความไว้วางใจของชาวบ้านที่มีต่อผู้เข้าพักในบ้านกึ่งวิถี							
(9) สถานที่พักมีไม่เพียงพอ และขาดทัศนียภาพ
แนวทางการแก้ไข มีดังนี															
้
		
(1) ขอรับบริจาค หรือขอรับการช่วยเหลือจากวัด หรือขอรับการสนับสนุนจาก
			 มูลนิธิต่างๆ
		
(2) จัดตั้งกองทุนบ้านกึ่งวิถี										
		
(3) กำหนดค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน โดยกำหนดเป็นรายหัวต่อคนต่อวัน
			 หรือต่อเดือนหรือโอนเงินงบประมาณไปให้สำนักงานคุมประพฤติในการบริหาร
			 จัดการตามความเหมาะสม
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(4) จัดให้มีบุคคลากร หรือเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบ้านกึ่งวิถ		
ี						
		
(5) ฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะและเทคนิคในการ
			 สื่อสารและในการดำเนินการบ้านกึ่งวิถี
		
(6) ดำเนินการให้มีกฎหมายออกมารองรับในการกำหนดผู้เข้าพักในบ้านกึ่งวิถี
		
(7) พิจารณาผู้เข้าพักโดยใช้วิธีการจำแนกตามความเหมาะสม โดยมีเงื่อนไข
			 ตามหลักเกณฑ์การจำแนก							
		
(8) ให้ฝ่านนโยบายลงไปประสานงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น			
		
(9) ประชาสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจจากชาวบ้าน							
		
(10) ติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กร
			 ในจังหวัดเห็นประโยชน์และให้การสนับสนุน
		
(11) เพิ่มสถานที่พักโดยแยกเป็นสัดส่วนระหว่างชาย-หญิง และปรับปรุงทัศนียภาพ
   ข้อเสนอแนะในการวิจัย
												
		
(1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้กระทำผิดที่เป็นเพศหญิงของ
โครงการบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน ในกรณีของพุทธสถานที่สามารถรองรับผู้หญิงได้						
		
(2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมของกระบวนการในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของบ้านกึ่ง
วิถีในรูปแบบพุทธสถาน ในวัดที่ร่วมโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการดำเนินงานของแต่ละ
โครงการทั่วประเทศ ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งประสิทธิภาพเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร				
		
(3) ควรมีการศึกษาผู้กระทำผิดที่เคยผ่านโครงการบ้านกึ่งวิถีในรูปแบบพุทธสถาน ว่า
มีการดำรงชีวิตอย่างไรหลังจากได้รับการสงเคราะห์ ในกรณีของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิค
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   บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัยจากผู้บริหารของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 230 รายและจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการยอมรับเข้าทำงานของผู้บริหารที่มีต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู
เป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟูเข้าทำงานและความคิดเห็นต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นบุคคลที่ไม่
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป มีความรู้สึกเห็นใจและเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้น
ผู้บริหารคาดว่าการกระทำผิดนั้นไม่ได้เป็นกระทำผิดโดยสันดาน ผู้พ้นโทษหญิงจึงสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีได้โดยจะไม่ก่อปัญหาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรและสามารถทำงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้หากคนในสังคมเปิดโอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงโดยปราศจากการตี
ตราหรือประณาม โอกาสในการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษหญิงจะมีแนวโน้มลดลง
ดังนั้น สังคมไทยควรให้โอกาสและให้อภัยต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่
สังคม และเข้าทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพื่อให้ผู้พ้นโทษหญิงได้รับการฟื้นฟูได้มีโอกาสแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขและสังคมก็จะเป็น
สังคมที่น่าอยู่ โดยปัญหาอาชญากรรมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะลดน้อยลง

1

นิสิตระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The purpose of this study is to explore the acceptance of chief executive officers within
Samutprakarn province to employment of rehabilitated female ex-convicts. The research adopted
both qualitative and quantitative methods, namely, questionnaire, in-depth interview of 10 Chief
Executive Officers as well as other 230 management officers to gain needed information.
The research discovered that most Chief Executive Officers saw that rehabilitated female
ex-convicts did not differ from others applicants. They showed some sympathies and would like to
help these female ex-convicts because these people were not “born criminals”. The executives had
high hope that these ex-convicts could adjust themselves to new environments without causing any
troubles. They could work with other people if the society provided them more opportunities and
acceptance. The lesser labeling and blaming on these people,the lesser chances for these people to
put back on trial.
It is therefore Thai society should offer these people more opportunities and give them new
life and hope in order for them to go back on track.
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บทนำ
การกระทำผิดของผู้หญิงในปัจจุบัน พบว่า มีผู้หญิงการทำความผิดมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี
สถิติของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย2 พ.ศ.2548 – 2552 คือ พ.ศ. 2548 มีจำนวน 19,799 ราย
พ.ศ. 2549 มีจำนวน 17,377 ราย พ.ศ.2550 มีจำนวน 17,382 ราย พ.ศ.2551 มีจำนวน 19,699 ราย และ
พ.ศ. 2552 มีจำนวน 22,405 ราย ซึ่งสาเหตุของสถิติของผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสืบเนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยที่ทำให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงจึงมีการประกอบอาชีพ
นอกบ้านเพิ่มมากขึ้น และประกอบกับการที่ผู้หญิงต้องมีส่วนในการแบกรับภาระของครอบครัวมาก
ขึ้น ทำให้ผู้หญิงบางส่วนต้องตกอยู่ในภาวะที่กระทำความผิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ3 ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้หญิงมักไม่ได้ตั้งใจจะกระทำผิดตั้งแต่แรกเริ่ม แต่เป็นเพราะความยากจนและความตึงเครียดจากภาระ
เศรษฐกิจที่ต้องแบกรับไว้ตามลำพัง และทำให้ตัดสินใจกระทำความผิด แต่มิใช่เฉพาะบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อหนุนให้เกิดการกระทำผิดเท่านั้น ผู้กระทำความผิดเองมีส่วนที่ทำให้เกิด
การกระทำผิดขึ้น โดยผู้กระทำผิดบางคนกระทำผิดจากปัจจัยด้านจิตใจ ซึ่งอาจเกิดจากความแค้นหรือ
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการที่ผู้กระทำความผิดตกเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนเป็นระยะเวลานาน ทำให้
เกิดการสะสมเป็นความแค้น จึงเกิดการกระทำผิดขึ้นได้ 4
สำหรับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยกรณีผู้ต้องขังหญิงมีความแตกต่างกับผู้ต้องขังชาย
จึงมีการแยกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง โดยมีเป้าหมายเป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องกับเพศ
ฐานโทษและประเภทแห่งคดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูจิตใจ การอบรมแก้ไขและสะดวกในการ
ควบคุมและในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติ
นิสัยของผู้ต้องขังหญิงเป็นเป้าหมายและภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ในการดำเนิน
งานมีการให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังหญิงเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
มีคุณค่าเพื่อกลับคืนสู่สังคม และจากการติดตามภารกิจของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ที่มี ต่ อ ผู้ ต้อ งขั ง หญิงที่ต้องโทษและที่กำลังจะพ้ น โทษทำให้ ไ ด้รั บ ความยุ ติธ รรมและมีชี วิ ตอยู่ ใ น
เรือนจำตามสิทธิมนุษยชนเมื่อกลับมาสู่สังคมแล้ว สังคมควรจะให้การยอมรับกลุ่มผู้พ้นโทษหญิง
เหล่านี้เพราะถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มหนึ่ง เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในสิทธิ
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ที่มา : กรมราชทัณฑ์, 2554. (จากเว็บไซต์ http://www.correct.go.th/doc/)
อภิญญา เวชยชัย และ คนึงนิจ วิหคมาตย์ (2553) การศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง: กระบวนการสร้างเสริม “กำลังใจและ
ความเป็นมนุษย์” ในกระบวนการยุติธรรม.กรุงเทพ: กระทรวงยุติธรรม
4
อภิญญา เวชยชัย ผศ. และกิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ รศ. ดร. (2546). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน
และคนด้อยโอกาส: กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาสังคม. กทม: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3
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และความยุติธรรมที่พึงได้รับเมื่อพ้นโทษ สังคมควรจะยอมรับตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้และตามสิทธิ
ของการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วปัญหาของผู้พ้นโทษที่ต้องประสบ คือ การไม่ยอมรับเข้าทำงานและ
ไม่ยอมรับในสังคม จะพบว่าผู้พ้นโทษมักจะประสบกับความยากลำบากในการเข้าทำงานเนื่องจากมี
กฎเกณฑ์กีดกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ซึ่งปัญหาที่ผู้พ้นโทษประสบคือการถูกตีตราจากสังคม
(Social Stigma) ถูกตราบาปว่าเป็นคนชั่ว คนเลว ได้รับการรังเกียจและไม่ได้รับความไว้วางใจจาก
สังคม ซึ่งผลของการตราบาปนั้นมีความหมายต่อบุคคลยิ่งกว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติลงไป การตราบาปว่าเป็น
คนผิด อาจทำให้ผู้กระทำความผิดเปลี่ยนนิสัยเดิมของตนเองเป็นนิสัยเบี่ยงเบนตลอดกาลไปเลยก็ได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับของผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีต่อผู้พ้นโทษ
หญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง อันจะนำไปสู่การศึกษาถึงปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูเข้าทำงาน และนำข้อ
เสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
หลักเกณฑ์ในการรับบุคคลเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู
ในการเข้าทำงาน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่หวนกลับไปกระทำผิด
ซ้ำอีก และสิ่งที่สำคัญคือการที่สังคมไทยมีความสงบสุข ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีความรู้ มี
ทัศนคติ มีจิตสำนึกที่ดี มีความเมตตาสงสารเอื้ออาทรต่อกัน มีการให้อภัยกันได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
และทำการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 230 ราย และ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 ราย ผู้วิจัยใช้สถิติ
เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและอธิบายตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับ
การฟื้นฟูเข้าทำงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ไว้ดังนี้
1. ส่วนแรกจะเป็นการบรรยายหรือพรรณนาข้อมูล (Descriptive) เป็นการใช้สถิติแบบ
บรรยายซึ่งค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาด้วยการทด
สอบค่าไคสแควร์ (Chi-square) ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์โดยการใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “การยอมรับเข้าทำงานของผู้บริหารต่อผู้พ้นโทษหญิง
ที่ได้รับการฟื้นฟู : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร 1 คนต่อ 1 โรงงาน โดยเลือก
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 230 โรงงาน จากจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 540 โรงงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอในรูปของตารางพร้อมอธิบายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่
		
		
ส่วนที่
		
		
		
ส่วนที่
		
		
ส่วนที่
		

1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การเคยตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม ของกลุ่มตัวอย่าง
2 เป็นข้อมูลปัจจัยทีมีต่อการยอมรับและไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู
เข้าทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทและความ
รุนแรงการกระทำผิด ระยะเวลาในการต้องโทษ และจำนวนครั้งในการต้องโทษ
ของกลุ่มตัวอย่าง
3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานใช้คำถาม
เป็น Rating Scale ที่ประเมินความมากน้อยมี 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นลักษณะคำถามเชิงบวก และเชิงลบ
4 เป็นข้อมูลการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย จำนวน 10 กรณีศึกษา สามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ ได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรื่อง “การยอมรับเข้าทำงานของผู้บริหารต่อผู้พ้น
โทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” สามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ ได้ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน 124 คน และเป็นเพศหญิง
มีจำนวน 106 คน ซึ่งมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน จากการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยอายุ ซึ่งค่าเฉลี่ย (Mean)
คือ 43.76 ปี ค่าอายุต่ำสุด (Minimum) ของผู้บริหารโรงงาน คือ 26 ปี และอายุสูงสุด (Maximum) ของ
ผู้บริหารโรงงาน คือ 70 ปี ผู้บริหารส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มี
ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป และผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการตกเป็นเหยื่อ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน
ส่ ว นนี้ เ ป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ ผู้ พ้ น โทษที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู เ ข้ า
ทำงาน ซึ่งจะประกอบด้วย อายุของผู้พ้นโทษหญิง ระดับการศึกษา อาชีพที่ผู้พ้นโทษหญิงเคยทำก่อน
ได้รับโทษ ฐานความผิด ระยะเวลาในการต้องโทษ จำนวนครั้งในการต้องโทษ และประเภทงานที่
ผู้พ้นโทษหญิงสามารถเป็นที่ยอมรับได้ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารส่วน
ใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานในช่วงอายุตั้ง 18 ปี ถึง 30 ปีมากที่สุด
เพราะเป็นช่วงที่อยู่ในวัยทำงานและคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวได้ง่าย ในด้านการศึกษาผู้บริหารส่วน
ใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
ผู้บริหารเห็นว่ายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสและสามารถให้การยอมรับเข้าทำงานได้มากยิ่งขึ้น
ในด้านอาชีพก่อนต้องโทษของผู้พ้นโทษหญิงนั้นผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การยอมรับในทุกๆ อาชีพหรือ
ว่าจะไม่มีอาชีพหรือว่างงานมาก่อนต้องโทษ ผู้บริหารก็เห็นใจและให้การยอมรับเข้าทำงาน ในด้าน
ประเภทการกระทำผิดหรือฐานความผิดของผู้พ้นโทษหญิงผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษ
หญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานที่เคยมีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารระเหย และความผิด
ลหุโทษ ในด้านระยะเวลาต้องโทษของผู้พ้นโทษหญิงผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิง
ที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานที่มีระยะเวลาต้องโทษไม่เกิน 1 ปี และที่เคยต้องโทษครั้งแรกเท่านั้น
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน
ข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่มีผลต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับ
การฟื้นฟูเข้าทำงานซึ่งจะนำเสนอดังต่อไปนี้ ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการ
ฟื้นฟู จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นบุคคลที่
แตกต่างไปจากบุคคลทั่วๆ ไป และไม่ได้มองว่าเป็นบุคคลอันตรายหรือไม่น่าไว้ใจใดๆ แต่ยังเชื่ออีกว่า
ผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ โดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ถ้าคนในสังคม
ให้โอกาส ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู จะ
เห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้า
ทำงาน โดยไม่อยากให้คนในสังคมประณามหรือตรีตราผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นว่าเป็นคนไม่ดี เพราะ
เห็นว่าถ้าคนในสังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาสก็เสมือนเป็นการบีบบังคับให้ผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้น
หันกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการ
ฟื้นฟูเข้าทำงาน จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงให้การยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการ
ฟื้นฟูเข้าทำงาน รู้สึกเต็มใจที่จะช่วย และรู้สึกเห็นใจผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้น เชื่อว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่า
นั้นจะไม่นำความเดือดร้อนเข้ามาที่ทำงาน โดยมีความคิดเห็นว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นสามารถ
ทำงานและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้ พร้อมที่จะรับฟังสาเหตุและเหตุผลที่กระทำผิดลงไป
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และเชื่อว่าที่กระทำผิดไปนั้นไม่ได้กระทำผิดโดยสันดาน จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้เป็น
คนดีได้ถ้าสังคมให้โอกาสและให้การยอมรับ
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ราย ในเรื่อง “การยอมรับเข้าทำงานของ
ผู้บริหารต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 10 ราย สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้
ดังต่อไปนี้ผู้บริหารเป็นเพศหญิง 6 คน เพศชาย 4 ราย จากการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยอายุ ซึ่งค่าเฉลี่ย
(Mean) คือ 49.7 ปี ค่าอายุต่ำสุด (Minimum) ของผู้บริหารโรงงาน คือ 30 ปี และอายุสูงสุด (Maximum)
ของผู้บริหารโรงงาน คือ 70 ปี ผู้บริหารส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท มี
สถานภาพโสด มีประสบการณ์การทำงานน้อยสุด 2 ปีและมีประสบการณ์การทำงานมากที่สุด 30 ปี
และผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการตกเป็นเหยื่อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับและการไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการ
ฟื้นฟูเข้าทำงาน สามารถนำข้อมูลมาอธิบาย ได้ดังต่อไปนี้ (1) ความคิดเห็นต่ออายุของผู้พ้นโทษหญิงที่
ได้รับการฟื้นฟูในการเข้าทำงาน ส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูที่มีอายุใน
ช่วง 18-21 ปี โดยให้เหตุผลว่า คิดว่ายังมีวุฒิภาวะในด้านความคิดและในการตัดสินใจไม่มากพอ ยังอยู่
ในช่วงวัยวุฒิภาวะยังน้อย การตัดสินใจยังไม่ดี อาจกระทำความผิดไปโดยที่เค้าไม่รู้ และรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ อาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ อยู่ในช่วงของการอยากรู้อยากลอง เชื่อเพื่อน และขาดสติใน
การกระทำผิด แต่ยังสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ ถ้าได้รับบำบัดและแก้ไขฟื้นฟูน่าจะขัดเกลาให้เป็น
คนดีได้ง่ายมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก และมีทั้งไม่ยอมรับเลยทุกช่วงอายุ โดยให้เหตุผลว่า ทุกคนก่อนที่จะ
กระทำความผิดย่อมมีการคิดและไตร่ตรองแล้ว ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เมื่อเคยกระทำผิด ก็ยากที่จะเป็น
คนดีเหมือนเดิมได้ ยอมรับทุกช่วงอายุ หรือมีความเห็นว่าอายุไม่มีผลต่อการยอมรับโดยให้เหตุผลว่า
ในการกระทำผิดไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด อายุน้อยหรืออายุมาก ก็ย่อมมีเหตุผลในการกระทำผิดแตกต่างกัน
ไป อาจจะหลงผิด ถูกชักชวน ถูกหลอก หรือมีปัญหาทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ หรือมีความจำเป็น
อื่นๆ ใดๆ ก็ได้ ดังนั้นเราควรจะให้โอกาสผู้พ้นโทษหญิงเท่าๆกัน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องของอายุว่า
มีอายุมากหรือมีอายุน้อย ขอเพียงเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีความตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นคนดี ตั้งใจ
ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความสามารถ และไม่คิดที่จะหวนกลับไป
กระทำผิดซ้ำอีก แค่นี้ทุกคนก็พร้อมที่จะให้โอกาสและให้การยอมรับกลับสู่สังคม (2) ความคิดเห็นต่อ
ระดับการศึกษาของผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน ส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิง
ที่ได้รับการฟื้นฟูในทุกระดับการศึกษา โดยให้เหตุผลว่า ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ และความรู้ความ
สามารถที่ผู้พ้นโทษหญิงมี ว่าเหมาะสมกันหรือไม่ ผู้ที่มีการศึกษาสูงก็ย่อมได้ทำหน้าที่หรือตำแน่งที่
ตนเองถนัดได้ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็สามารถทำงานในหน้าที่ที่อาจจะใช้เฉพาะแรงงาน หรืองาน
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ฝีมือ ก็ได้ ส่วนผู้บริหารที่ไม่ให้การยอมรับไม่ว่าผู้พ้นโทษจะมีการศึกษาระดับใดก็ไม่ให้การยอมรับ
เข้าทำงาน โดยให้เหตุผลว่า ผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็ย่อมมีความรู้น้อย อาจจะกระทำไปเพราะขาดสติ ขาด
การยั้งคิด ถูกหลอก หรือถูกชักชวนได้ง่าย และเมื่อกลับเข้ามาสู่สังคมก็ยากแก่การแก้ไขพฤติกรรม
เพราะเรียนมาน้อยความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตก็น้อย วิชาการความรู้ก็ไม่เพียงพอต่อการทำงาน
จึงไม่ให้การยอมรับ ส่วนผู้ที่มีการศึกษามากก็ย่อมมีความรู้มาก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก แต่
กระทำผิด ซึ่งอาจจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มากนี้เป็นช่องทางในการกระทำผิดได้ ผู้ที่มีความ
รู้มากและยังกระทำผิดก็ยากที่จะแก้ไขเช่นกัน (3) ความคิดเห็นต่ออาชีพที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการ
ฟื้นฟูเคยทำมาก่อนต้องโทษ ผู้บริหารส่วนให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ไม่เคยมีอาชีพมาก่อนและไม่
เคยมีอาชีพมาก่อน ในอัตราที่เท่าๆ กัน โดยให้เหตุผลว่า อดีตที่ผ่านมาพวกเค้าอาจจะเคยกระทำ
ผิดพลาดไป วันนี้พวกแค่ต้องการให้สังคมให้โอกาสพวกเค้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้
เป็นคนดี และไม่กระทำผิดซ้ำอีก เพราะถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะเป็นการบีบบังคับให้พวกเค้าหวน
กลับไปกระทำผิดอีกได้ และก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมต่อๆ ไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความ
สามารถที่ตัวของเค้ามีด้วย แต่อาจต้องดูจากฐานความผิดเป็นส่วนประกอบในการพิจารณายอมรับเข้า
ทำงาน ส่วนผู้บริหารที่ไม่ให้การยอมรับ กล่าวว่าอาชีพของผู้พ้นโทษหญิงที่เคยทำมาก่อนต้องโทษ
ไม่ใช่ปัจจัยในการยอมรับเข้าทำงาน โดยให้เหตุผลว่า ไม่ว่าจะเคยทำอาชีพอะไรมาก่อน แต่ตอนนี้ได้
กลายเป็นผู้ที่เคยกระทำผิดและเคยต้องโทษมาก่อน ดังนั้นจึงไม่เสี่ยงที่จะรับเข้าทำงาน เพราะไม่อยาก
มีปัญหาภายหลัง (4) ความคิดเห็นต่อประเภทหรือฐานความผิดของผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้า
ทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่กล่าวว่าประเภทของการกระทำผิดและฐานความผิดเป็นปัจจัยสำคัญใน
การพิจาณาการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงเข้าทำงาน ต้องดูจากฐานความผิดว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งงานที่จะทำหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารจะให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่เคยมีฐานความผิด
ที่เกี่ยวกับยาเสพติด และที่เป็นความผิดแบบลหุโทษ เท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าความผิดสองประเภทนี้
เป็นความผิดที่ไม่รุนแรง และไม่มีอันตรายต่อบุคคลอื่นและสังคมมากนัก เป็นความผิดที่อาจจะเกิด
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากลอง ขาดสติ หรือถูกชักชวนได้ จึงเป็นความผิดที่สามารถแก้ไข
พฤติกรรมได้ และไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างเวลาทำงานร่วมกัน จะไม่ให้การยอมรับผู้ที่เคย
กระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับภยันตรายต่อบุคคลอื่น เพศ ร่างกายและชีวิต โดยให้เหตุผลว่า
เป็นความผิดที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง ส่วนผู้บริหารที่ให้การยอมรับทุกฐานความผิด
โดยให้เหตุผลว่า ฐานความผิดมีผลต่อการยอมรับเข้าทำงานของผู้พ้นโทษหญิงเป็นอย่างมาก เพราะจะ
ใช้ฐานความผิดมาพิจารณากับตำแหน่งงานที่เค้าถนัดหรือมีความสามารถ แต่ถ้าเป็นการกระทำผิดที่
ร้ายแรงมาก ก็อาจจะมีการพิจารณาเป็นอย่างดีก่อน อาจจะมีการฝึกงานเพื่อดูพฤติกรรม ถ้าเค้าสามารถ
ปรับปรุงตัวเป็นคนดีได้และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ก็สามารถให้เค้าทำงานในโรงงานเราได้ แต่
อาจจะไม่ให้ทำตามความรู้ความสามารถที่เค้ามี จะให้ทำจากงานที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก่อน อย่างเช่น
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ทำงานใช้แรงงานทั่วไป แต่ถ้าต่อๆไป เค้าทำงานได้ดีและมีพฤติกรรมที่เป็นคนดีแล้วก็สามารถปรับ
เปลี่ยนงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถที่เค้ามีได้ สรุปได้ว่าไม่ว่าใครที่เคยกระทำผิดหรือเป็นคนไม่
ดีมา แล้วปัจจุบันต้องการเปลี่ยนตัวเองกลับตัวกลับใจเป็นคนดี ก็พร้อมที่จะให้โอกาสเสมอ และส่วน
ผู้บริหารที่ไม่ให้การยอมรับทุกฐานความผิด โดยให้เหตุผลว่า การกระทำผิดทุกประเภท เป็นการ
กระทำที่ไม่ดีและถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดภัยอันตรายต่อสังคมและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะ
เป็นความผิดที่เล็กน้อยหรือรุนแรงร้ายแรง ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกัน ถ้ารับเข้ามาทำงานอาจจะ
เกิดปัญหาและความวุ่ยวายขึ้น ทำให้โรงงานได้รับความเสียหายได้ (5) ความคิดเห็นต่อระยะเวลาการ
ต้องโทษของผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน ส่วนใหญ่ผู้บริหารให้การยอมรับผู้พ้นโทษ
หญิงที่เคยต้องโทษระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยให้เหตุผลว่า ต้องโทษ 1 ปี โทษของความผิดไม่น่าจะ
ร้ายแรงมาก ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนั้น เป็นช่วงที่ผู้พ้นโทษหญิงน่าจะยังไม่ซึบซัมความไม่ดีต่างๆ
ในเรือนจำออกมาใช้ในชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ความคิดในการไตร่ตรองว่าอะไร
ควรทำ อะไรไม่ควรทำ และรู้สึกผิดกับการกระทำต่างๆ ที่ผ่านมา แต่ถ้าเกิน 1 ปีขึ้นไป น่าจะต้อง
พิจารณาให้มาก เนื่องจากอยู่ที่โทษของผู้กระทำผิดด้วยและอาจจะมีความเคยชิน มีการเรียนรู้และ
ซึมซับสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีออกมาจากเรือนจำ แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ออกมาจากเรือนจำแล้ว
และถ้าอยู่นานมากก็จะทำให้เกิดความชินชา และเคยชินที่จะอยู่ในเรือนจำ และไม่กลัวที่จะกลับเข้าไป
อีกรอบ จึงทำให้กล้าที่จะกระทำผิดซ้ำขึ้นอีก ส่วนผู้บริหารที่ไม่ให้การยอมรับไม่ว่าจะต้องโทษระยะ
สั้นหรือต้องโทษระยะยาว โดยให้เหตุผลว่า เวลาไม่น่าจะเป็นตัวช่วยอะไรในการที่จะทำให้คนกลับมา
เป็นคนดีได้ และคิดว่าผู้ที่กระทำผิดไปแล้ว ก็ยากที่จะหวนกลับมาเป็นคนดีของสังคมเหมือนเดิมได้
และส่วนผู้บริหารที่คิดว่า ระยะเวลาในการต้องโทษของผู้พ้นโทษหญิงไม่เป็นปัจจัยสำคัญในการ
ยอมรับเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเคยต้องโทษเป็นระยะเวลาสั้น ๆหรือยาวๆ หากมีความสำนึกและรู้สึกผิดกับ
การกระทำที่ผ่านมา ทุกคนล้วนแต่สามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ หากสังคมให้โอกาสและให้การ
ยอมรับ (6) ความคิดเห็นต่อจำนวนครั้งในการต้องโทษของผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน
ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่เคยต้องโทษเพียงครั้งแรกเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า
ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะกระทำผิดพลาดได้ในชีวิต อาจจะกระทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยาก
รู้อยากลอง ถูกชักชวน หรือมีปัญหาครอบครัว เป็นต้น กระทำความผิดครั้งแรกก็ย่อมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมให้เป็นคนดีเหมือนเดิมได้ไม่ยาก ส่วนผู้บริหารที่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษ
หญิงที่เคยต้องโทษกี่ครั้งก็ได้ โดยให้เหตุผลว่า คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะกระทำผิดพลาดได้ อาจ
จะเกิดจาการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่เมื่อได้ออกจากเรือนจำแล้ว สังคมไม่ให้โอกาสพวกเค้าเหล่า
นั้นกลับคืนสู่สังคม ก็จะทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นอีก เพราะจากที่เคยฟังจากข่าวหรือจากคนที่เคย
ต้องโทษมาแล้วหลายครั้ง ได้คำตอบว่าสาเหตุที่พวกเค้ากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้น เป็นเพราะเมื่อเค้า
ออกมาจากเรือนจำแล้ว คนในสังคมไม่ให้การยอมรับ สถานที่ทำงานต่างๆก็ไม่ให้การยอมรับ ไม่ให้
89

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว จึงทำให้พวกเค้าเหล่านั้นไม่รู้จะไปทำมา
หากินอะไร เพราะไปที่ไหนใครๆ ก็ไม่ยอมรับ จึงเป็นเหตุทำให้ก็ต้องวนเวียนอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นแบบ
เดียวกัน แล้วก็หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะไม่มีอาชีพที่สามารถนำมาเลี้ยงตนเองได้ จึง
สรุปได้ว่าจำนวนครั้งในการต้องโทษไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการยอมรับเข้าทำงาน เห็นว่าควรให้โอกาส
ผู้พ้นโทษหญิงในการเข้าทำงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นหัน
กลับไปกระทำผิดซ้ำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมขึ้นอีก และส่วนผู้บริหารที่ไม่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษเข้า
ทำงานเลย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำครั้งแรกหรือหลายครั้งก็ไม่อาจยอมรับได้ เมื่อกระทำครั้งแรกได้
ก็ย่อมมีครั้งต่อๆมา และเป็นการป้องกันไม่ให้ที่ทำงานเกิดความเดือดร้อนและเกิดความวุ่นวาย ที่รับผู้
พ้นโทษเข้ามาทำงาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู
เข้าทำงาน (1) ในด้านความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูในการเข้าทำงาน
ผู้บริหารเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในอัตราส่วนที่เท่ากัน กล่าวว่า ที่เห็นด้วยนั้นเพราะอาจจะมีความหวาดระแวง
คนรอบข้างตลอดเวลา เพราะเวลาอยู่ในเรือนจำต้องคอยหวาดระแวงผู้ต้องขังคนอื่นๆที่จะคอยเข้ามา
ทำร้าย มีความวิตกกังวลและมีความเครียดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะกลัวว่าถ้า
คนในสังคมรู้ว่าเค้าเคยต้องโทษมาก่อนแล้วจะไม่ให้การยอมรับและรังเกียจหรือถูกดูถูก จึงเป็นสาเหตุ
ต่างๆที่ทำให้ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป
และที่ไม่เห็นด้วย กล่าวว่าในการต้องโทษนั้น ไม่ได้ทำให้บุคลิกภาพของคนเปลี่ยนไปได้ จึงทำให้ผู้
พ้นโทษหญิงไม่มีความแตกต่างจากบุคคลทั่วๆ ไปในสังคม ผู้บริหารส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ที่ผู้พ้น
โทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นบุคคลที่มีอันตรายต่อคนรอบข้างและในที่ทำงาน กล่าวว่า ผู้พ้นโทษ
หญิงได้รับการฟื้นฟูแล้วไม่น่าจะเป็นบุคคลที่มีอันตรายต่อคนรอบข้างและที่ทำงาน เนื่องจากบางครั้ง
การต้องโทษหรือโทษที่ได้รับนั้น อาจเกิดจากการกระทำความผิดของตัวเอง หรือการกระทำความผิด
นั้นเกิดเหตุการณ์ที่ถูกบังคับหรือทำไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เคยประทำ
ผิดหรือเคยผ่านการต้องโทษมา จะเป็นคนที่ไม่ดีหรือมีอันตรายต่อบุคคลอื่นๆ เสมอไป ซึ่งการที่จะ
เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างนั้นน่าจะมาจากพื้นฐานเดิมคือเป็นโจรโดยสันดาน ผู้บริหารส่วนใหญ่
ไม่เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย
และเป็นบุคคลทีน่ารังเกียจ กล่าวว่า ไม่แน่เสมอไปที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูจะเป็นผู้ที่ไม่น่า
ไว้วางใจ สังคมต้องให้โอกาสและไม่ควรรังเกียจพวกเค้า เพื่อเขาจะได้กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม
ผู้บริหารส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่เคยได้รับการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว
จะหันกลับไปกระทำผิดซ้ำ กล่าวว่า สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่างหากที่จะทำให้ผู้พ้นโทษหญิง
กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก แต่ถ้าไม่ใช่เป็นโดยสันดาน ก็ไม่คิดว่าจะกลับไปทำซ้ำอีก ผู้บริหารส่วนใหญ่
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เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อได้รับการฟื้นฟูเพราะ คิดว่าคนทุกคนอยากที่
จะเป็นคนดี ไม่มีใครอยากจะกระทำความผิด แต่ด้วยสถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ไป จึงเป็นเหตุทำให้เกิดการกระทำผิดขึ้นได้และเมื่อกระทำผิดไปแล้ว ได้รับบทลงโทษโดยการได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตในเรือนจำ ซึ่งไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตในเรือนจำตลอดชีวิต และเมื่อพ้นโทษออก
มาก่อนที่จะออกมานั้นทางทัณฑสถานได้มีการอบรมแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมให้เป็นคนดี ซึ่งคิดว่าผู้พ้น
โทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเกือบทุกคนพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดี ถ้าสังคมให้โอกาสเค้ากลับสู่สังคม
เหมือนเดิม และเห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีได้หาก
คนในสังคมให้โอกาส เพราะในการที่ผู้พ้นโทษหญิงจะออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกับคนอื่นๆ
นั้น คนในสังคมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการปรับตัวเป็นคนดี เพราะถ้าหากสังคมให้การยอมรับและ
ให้โอกาสผู้พ้นโทษหญิงก็จะไม่มีความกดดันและรู้สึกว่าถูกกีดกันออกจากสังคม (2) ในด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูในการเข้าทำงาน ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว สถานที่ทำงานต่างๆ ควรให้การยอมรับใน
การเข้าทำงานในการยอมรับจ้างงานผู้พ้นโทษหญิง เพราะคิดว่าผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูควรได้
รับการให้อภัยและให้โอกาสเพื่อจะได้มีงานทำ จะได้ไม่หันกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ผู้บริหารส่วน
ใหญ่ ไม่เห็นด้วย ที่คนในสังคมควรประณามผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู เพราะในการประณาม
หรือต่อว่าผู้พ้นโทษหญิง เป็นการไม่ให้โอกาสและเป็นการทำให้ผู้พ้นโทษหญิงเกิดความละอายและ
กลัวที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นๆ ควรให้กำลังใจและให้โอกาสเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและเป็น
คนดีต่อไป ผู้บริหารส่วนใหญ่ เห็นด้วย ที่คนในสังคมไม่ควรตีตราหรือประทับตราผู้พ้นโทษหญิงที่
ได้รับการฟื้นฟู เพราะควรให้โอกาสและการยอมรับเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมจะได้ไม่เป็นปัญหาภัย
สังคมต่อไป ถ้าเขาเหล่านั้นได้รับโอกาสที่ดี และไม่เห็นด้วย ที่คนในสังคมบีบบังคับให้ผู้พ้นโทษ
หญิงที่ได้รับการฟื้นฟูกระทำผิดซ้ำอีกจากการไม่ยอมรับเข้าทำงาน เพราะคิดว่าไม่จริงเสมอไปที่การก
ระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษหญิงเกิดจากการที่ไม่ได้กลับเข้าทำงานหรือการที่ไม่ได้รับการยอมรับ แต่อยู่
ที่พฤติกรรมและสถานการณ์นั้นมากกว่าที่เป็นตัวทำให้กระทำผิดซ้ำอีกหรือไม่ (3) ในด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ เห็นด้วย ที่จะ
ทำงานร่วมกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู เพราะคิดว่าน่าจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
คือไม่ทำให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกทางสังคมของผู้พ้นโทษหญิงกับบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นการให้
โอกาสและเป็นการลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นในสังคม เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับ
การฟื้นฟูมาขอความช่วยเหลือท่าน ท่านจะให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เพราะคิดว่าน่าจะเป็น
โอกาสให้คนๆ หนึ่งกลับคืนสู่สังคม ถ้าเค้ารู้สำนึกผิดและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เป็นคนดี เราก็เต็มใจที่จะให้การช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ เห็นด้วย ที่จะให้ผู้พ้นโทษ
หญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงานของท่าน และสามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ
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เพราะเมื่อเรายอมรับผู้พ้นโทษหญิงเข้าทำงานแล้วก็ต้องเลือกให้ทำงานตามความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและคุณวุฒิ โดยที่จะให้เป็นผู้นำนั้น ถ้างานนั้นเหมาะกับเขาและไม่ทำให้เกิดความ
วุ่นวายหรือเสื่อมเสียต่อองค์กรของเรา เราก็พร้อมที่จะให้เค้าเป็นผู้นำได้ เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงเมื่อ
ได้รับการลงโทษ และได้รับการแก้ไขฟื้นฟูมาแล้วสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในที่ทำงานได้
เพราะบางครั้งเลือกไม่ได้ที่จะรับคนเข้าทำงาน ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าเคยต้องโทษมาก่อน แต่
ถ้าเป็นไปได้จะเคยหรือไม่เคยต้องโทษ แต่ถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนไปและสามารถทำงานให้เราได้โดย
ไม่นำความเดือดร้อนมาให้กับองค์กรก็ยินดีที่จะรับเข้าทำงาน และคิดว่าสามารถทำงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้ เห็นด้วย ที่พนักงานในที่ทำงานของท่านสามารถยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูทำงาน
ร่วมกัน เพราะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการยอบรับของพนักงานในโรงงานของตน เนื่องจากการรับ
เข้ามาทำงานนั้น ผู้บริหารเท่านั้นที่จะรู้ว่าพนักงานผู้นี้มีประวัติมาอย่างไร โดยไม่นำความลับของ
พนักงานไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ แต่ผู้บริหารต้องเฝ้าดูพฤติกรรมหรือทำประเมินผลต่อไปอยู่เรื่อยๆ
เห็นด้วย ที่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูที่มีความสามารถตรงกับลักษณะงานที่ท่านต้องการ
เข้าทำงานโดยไม่คำนึงถึงว่าเคยต้องขังมาก่อน เพราะการเลือกรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูใน
การเข้าทำงานแล้วนั้น ก็ควรจะต้องดูความสามารถให้ตรงกับลักษณะงานที่ทำถ้ามีโอกาสเลือกได้ แต่
อาจจะพิจารณาจากฐานความผิดก่อนว่าฐานความผิดที่เคยกระทำมานั้น จะทำให้หน้าที่งานการนั้น
เสียหายหรือไม่ อย่างเช่น ถ้าเคยกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์มาก่อน ก็ไม่ควรให้ทำงานในด้านการเงิน
การบัญชี เป็นต้น ไม่เห็นด้วย ที่ไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูที่เคยต้องคดีใดๆ มาก่อน
เลย ในที่ทำงานของท่าน แต่ข้อนี้เป็นสิ่งที่ยากเมื่อผู้มาสมัครทำงานกรอกใบสมัครหรือสัมภาษณ์ว่า
ท่านเคยต้องคดีใดมาก่อนหรือไม่ ผู้ต้องโทษอาจไม่ตอบตรงความเป็นจริงก็ได้ ดังนั้นในประเด็นนี้ก็
ยากที่จะให้ความเห็นแต่ถ้ารู้ก็ยินดีรับเพื่อให้โอกาสคืนสู่สังคม ไม่เห็นด้วย ที่ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับ
การฟื้นฟูจะนำความเดือดร้อนเข้ามาในที่ทำงานของท่าน เพราะคิดว่าถ้าผู้พ้นโทษหญิงมีความคิดดี
และมาสมัครงานย่อมเป็นไปได้ว่าเขาคงตั้งใจที่จะทำงานและต้องการแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วอยากที่จะ
กลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติทั่วไป จึงเชื่อว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นจะไม่นำความเดือดร้อนมาสู่
องค์กร เห็นด้วย ที่จะยอมรับฟังเหตุผลของผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูถึงสาเหตุในการกระทำผิด
ก่อนการพิจารณาเข้าทำงาน เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้พ้นโทษหญิงจะบอกความจริงและบอกเหตุผล
ว่าทำไมถึงต้องโทษและเพราะเหตุใดถึงกระทำผิด ถือว่าน่าจะเป็นการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์
ที่ดีด้วย เห็นด้วย ที่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน เพราะเชื่อว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่า
นี้ไม่ได้กระทำโดยสันดานที่ยอมรับผู้พ้นโทษที่ได้รับการฟื้นฟุเข้าทำงานถ้าไม่ได้ทำผิดโดยสันดาน
ดังนั้นต้องดูและสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ตอนรับเข้าทำงานว่าตั้งใจทำผิดหรือแสแสร้งใน
การตอบ หรือทำไปเพราะสถานการณ์บีบบังคับ โดยพิจารณาตั้งแต่ระยะเวลาการต้องโทษ ชนิดของ
การทำความผิดจะได้นิเทศและอบรมขัดเกลาเพิ่มเติมได้ถูกต้องและเลือกงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ
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และความสามารถของบุคคลนั้น ไม่เห็นด้วย กับการจำกัดสิทธิในการเข้าทำงานต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้
รับการฟื้นฟู เพราะเมื่อรับเข้ามาทำงานแล้วไม่ควรกำจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นให้อิสรภาพในการ
ดำรงชีวิตโดยไม่ทำให้เกิดปมด้อยในหน่วยงาน แต่ขณะเดียวกันองค์กรต้องมีการประเมินการทำงาน
ทุกๆ ไตรมาส เพื่อดูการพัฒนาและการปรับตัวของผู้พ้นโทษ และไม่เห็นด้วย ที่จะทำแบบสอบถาม
พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความคิดเห็นในการทำงานร่วมกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู เพราะ
ไม่จำเป็นต้องทำแบบสอบถามคนในองค์กร ก่อนการรับพนักงานเข้ามาในองค์กรของเรา ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจโดยต้องประกาศคุณสมบัติคุณลักษณะของพนักงานได้ โดยต้องเลี่ยงคำว่า “ท่านไม่
เคยต้องโทษใดๆ มาก่อน” ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วและไม่ประกาศให้พนักงานทราบว่าบุคคลนี้
เป็นผู้ต้องโทษมาก่อน แต่เป็นการที่เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้รับโอกาสดีๆ จากองค์กรนี้จะทำให้
สังคมเราดีขึ้น เพราะบางคนไม่ได้ทำผิดจากสันดานแต่ทำผิดเพราะจากเหตุการณ์บังคับจะทำให้ผู้พ้น
โทษเห็นว่าสังคมให้โอกาส ดังนั้นจึงทำให้เขากลับคืนสู่สังคมได้โดยเขาได้รับความเอื้ออาทรจาก
องค์กรนี้

   อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย
กล่าวโดยสรุป ด้านลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 43 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
กล่าวโดยสรุป ด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยในการยอมรับและไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับ
การฟื้นฟู กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานในช่วงอายุ
18-21 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เคยมีอาชีพมาก่อนต้องโทษ มีฐานความผิด พ.ร.บ. ยาเสพติด
และสารระเหย มีระยะเวลาต้องโทษไม่เกิน 3 เดือนและเคยต้องโทษครั้งแรกเท่านั้นมากที่สุด
กล่าวโดยสรุป ด้านความคิดเห็นต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน
(1) ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไม่ได้มองว่าผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นบุคคลที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วๆ ไป และมองว่า
เป็นบุคคลที่ไม่มีอันตรายใดๆ และคิดว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ โดยไม่
หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ถ้าคนในสังคมให้โอกาส
(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน โดยไม่
อยากให้คนในสังคมประณามหรือตีตราผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นว่าเป็นคนไม่ดี เพราะเห็นว่าถ้าคนใน
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สังคมไม่ยอมรับและไม่ให้โอกาสก็เสมือนเป็นการบีบบังคับให้ผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นหันกลับไป
กระทำผิดซ้ำอีก
(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงให้การยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน รู้สึกเต็มใจที่จะ
ช่วย และรู้สึกเห็นใจผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้น เชื่อว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นจะไม่นำความเดือดร้อนเข้า
มาที่ทำงาน โดยมีความคิดเห็นว่าผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นสามารถทำงานและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นๆ ได้ และพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลที่กระทำผิดลงไป โดยคิดว่าที่กระทำผิดไปนั้นไม่ได้กระทำผิด
โดยสันดาน จึงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมให้เป็นคนดีได้ถ้าสังคมให้โอกาสและให้การ
ยอมรับ
ทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐานของผู้วิจัยทั้งหมด พบว่า สมมติฐานที่ได้รับการปฏิเสธส่วน
ใหญ่แล้วนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม อันเป็นปัจจัยภายในของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งในเรื่องการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานนั้น อาจจะใช้
เพียงความรู้สึกของตนเองมากกว่าที่จะพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคล Roger5 (1983) กล่าวว่า บุคคลจะ
ยอมรับสิ่งใดๆ นั้นก็ตาม บุคคลนั้นต้องใช้ความรู้ ความคิด มาใช้ในการพิจารณาเสียก่อน บุคคลนั้นจึง
จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งนั้นๆ ซึ่งในการตัดสินใจย่อมจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ
เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่วนการยอมรับสมมติฐานที่เหลือนั้นเป็นเรื่องของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน คือ อายุ ระดับการศึกษา ฐาน
ความผิดหรือประเภทการกระทำผิด ระยะเวลาที่เคยต้องโทษ และจำนวนครั้งที่เคยต้องโทษ

  ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาได้ข้อเสนอแนะว่า ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเมื่อออกมาสู่สังคมแล้ว
คนในสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป การให้กำลังใจและการให้โอกาสผู้พ้นโทษหญิง
นั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ถ้าหากทำความผิดร้ายแรงหรือกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่สมควรได้รับ
ให้โอกาสหรือให้อภัย ควรมีมาตรการการลงโทษที่รุนแรงให้เหมาะสมกับความผิดที่กระทำ รัฐบาล
ควรจัดการฝึกอาชีพ เพื่อได้มีความรู้ประกอบอาชีพ และควรมีการฝึกงานหลังจากพ้นโทษมาแล้วและ

5

Roger, Everett M.Diffusion of Innovation. 3rd ed New York : The Free Press, 1983
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ทำการออกใบรับรองเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้พ้นโทษเหล่านี้สามารถกลับมาเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ มีการติดตามผลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยเห็นว่า ในสังคมไทยยังคงให้โอกาสต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู เพราะประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่อยู่กันอย่างสันติ คนในสังคมไทยมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็น
อกเห็นใจ มีจิตใจดี และมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถึงแม้ผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูจะ
เคยกระทำผิดมาก่อน แต่เมื่อถูกลงโทษและได้รับการฟื้นฟูแล้วสังคมก็ยังคงให้โอกาสและให้อภัย
ผู้พ้นโทษหญิงเหล่านั้นที่จะกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้ และผลจากการวิจัยสนับสนุนว่าคนใน
สังคมในที่นี้หมายถึงผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมยังคงให้โอกาสและให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่
ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานได้
สำหรับสาเหตุการยอมรับและไม่ยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงาน ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ควรให้การยอมรับผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูเข้าทำงานได้ทุกช่วงอายุ เพราะในช่วง
ที่อายุน้อย อาจจะกระทำผิดไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากรู้ อยากลอง เชื่อเพื่อน หรือทำตาม
เพื่อน ส่วนผู้ที่มีอายุมาก อาจจะกระทำผิด เพราะโดนสภาพสังคม เศรษฐกิจบีบบังคับ กระทำผิดเพราะ
ป้องกันตัวเองจากภัยรอบตัว หรืออาจจะขาดสติในการกระทำผิด เพราะฉะนั้นทุกช่วงอายุสามารถ
กระทำความผิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะคิดว่าไม่มีใครอยากที่จะกระทำผิดหรือกระทำ
ผิดโดยสันดาน ดังนั้นเมื่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟูออกมาสู่สังคม คนในสังคมก็ควรให้โอกาส
ในการแก้ตัวและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ผ่านมา ในที่นี้คือการยอมรับเข้าทำงาน

ภาษาไทย

รายการอ้างอิง
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งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลชั้นตั้น และสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการศึกษา ได้แก่การศึกษาถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นอย่างไร
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ใช้ประเด็นทางการเมืองใน
การสื่อความหมายให้มวลชนเชื่อว่า “ รัฐบาลทักษิณกำลังทำลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำลังปกป้องสถาบันอยู่” ซึ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยได้ตอกย้ำความเชื่อนี้โดยการผลิตสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็น
คำขวัญ เพลง เสื้อ ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆในเครือผู้จัดการ มาเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อสู้ทางการ
เมืองเพื่อโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2549
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Abstract

The study finds that the PAD has been using political issues as communication means in
order to convince the public to agree that “the government is annihilating three dominant
institutions: Nation, Religion, and Monarchy, and that the PAD is functioning themselves
protecting these institutions. To be more understanding,the PAD has inculcated this idea by
producing many political symbols including with mottos, songs, shirts, etc. These political
symbols have been broadcasted repeatedly in various media which belong to overthrow Taksin
Shinawatra’s government .

KEYWORDS: STRATEGIES / POLITICAL STRUGGLES /THE PEOPLE’S ALLIANCE FOR
DEMOCRACY
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บทนำ
นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิ์ (สมเกียรติ วันทะนะ,2533: 25) มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนำโดย
“คณะราษฎร”(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2553: 296-304) ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการทหารและ
พลเรือนเป็นต้นมา(ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 139)การต่อสู้ทางการเมืองก็มีมาอย่างต่อเนื่องในการเมืองไทย
การต่อสู้ทางการเมืองในช่วงระยะแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนใหญ่จะ
เป็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในหมู่ชนชั้นนำด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการมากกว่าที่
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
เหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชนชั้นนำภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สำคัญมี
อยู่หลายเหตุการณ์ อาทิเช่น เหตุการณ์กบฏบวรเดช การรัฐประหารเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
การรัฐประหารเมื่อวันที่16 กันยายน พ.ศ. 2500
เหตุการณ์กบฏบวรเดชนั้นเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2476 ภายหลังที่ พันเอก
พระยาพหลพลพยุหเสนาได้ทำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2476 ” (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2553:367) มูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์
กบฏบวรเดชนั้นเกิดจากการที่ คณะกู้บ้านเมือง ซึ่งนำโดยพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช
ไม่พอใจรัฐบาลพระยาพหลพยุหเสนาในสองประเด็นที่สำคัญกล่าวคือ รัฐบาลมุ่งกำจัดพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยปล่อยให้นายถวัติ ฤทธิเดช ทำการยื่นฟ้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อศาลในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2476 โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพระราชบันทึกวิจารณ์เค้าโครงการ
เศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ มีข้อความหมิ่นประมาทผู้นำกรรมกร (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2553
:374) และได้มีการดำเนินนโยบายไปในทิศทางคอมมิวนิสต์ เนื่องจากได้เรียกหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์) กลับเข้าประเทศ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ,2534:17) ภายหลังที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
ต้องออกนอกประเทศไปในวันที่12 เมษายน พ.ศ. 2476 ในวันเดียวกับที่ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
“บันทึกพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม” ซึ่งได้มีพระบรม
ราชวินิจฉัยว่า เค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีลักษณะเหมือนกับประเทศรัสเซีย
ไม่มีผิดเพี้ยน (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์ ,2552: 342)
แผนการที่สำคัญที่คณะกู้บ้านเมืองได้นำมาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองกับคณะราษฎรกล่าว
คือเป็นแผน “ล้อมกวาง” ซึ่งคณะกู้บ้านเมืองได้วางแผนการไว้โดยการนัดแนะทหารจากหัวเมืองเข้ามา
ล้อมพระนคร ซึ่งไม่ใช่แผนการบุกจับตัวบุคคลสำคัญดั่งเช่นที่คณะราษฎรได้กระทำในเหตุการณ์วันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และในเหตุการณ์วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 แต่แผนล้อมกวางเป็นแผนที่
คณะกู้บ้านเมืองได้ทำการนัดแนะทหารจากหัวเมืองเข้าล้อมพระนคร ซึ่งคณะกู้บ้านเมืองเชื่อว่าฝ่าย
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รัฐบาลคงจะกลัวและตกใจยอมแพ้ในที่สุด
อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างคณะราษฎรและคณะกู้บ้านเมืองดำเนินไปได้ไม่
นาน คณะกู้บ้านเมืองก็ประสบกับความพ่ายแพ้ ฝ่ายผู้นำของคณะกู้บ้านเมืองต้องเดินทางออกจาก
ประเทศสยามๆไปต่างประเทศทางด้านประเทศอินโดจีน-ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2476
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , 2553:342-386)
เหตุการณ์ต่อสู้ทางการเมืองภายในหมู่ชนชั้นนำที่มีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมือง
ไทยอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชก็คือ การรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2490 การรัฐประหารปี พ.ศ. 2490 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เนื่องจากการรัฐประหารในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำลายรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2489 ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยฉบับหนึ่งแล้วนั้น (สุธาชัย
ยิ้มประเสริฐ , 2551: 58) ยังเป็นการสลายพลังทางการเมืองของฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎรทำให้ขาด
กลุ่มพลังที่สำคัญที่จะมาถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองกับทหาร และยังเป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยม
อันได้แก่ ฝ่ายนิยมเจ้าและฝายขุนนางเก่ากลับคืนมาหลังจากถูกปราบปรามอย่างหนักตั้งแต่เหตุการณ์
กบฏบวรเดชเป็นต้นมา โดยดูได้จากภายหลังการรัฐประหารปีพ.ศ. 2490 ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญที่
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในหลายประการ อาทิเช่น มาตรา 33ที่กำหนดให้วุฒิสภา
มาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แทนการเลือกตั้งทั้งหมดเหมือนรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2489
มาตรา 76 ที่กำหนดให้อำนาจแก่พระมหากษัตริย์ในการเพิกถอนรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวได้ด้วย
พระราชโองการ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ,2534:109) เป็นต้น
การต่อสู้ทางการเมืองผ่านการรัฐประหารปี พ.ศ. 2490 ยังได้ส่งผลให้จอมพลป.พิบูลสงคราม
ได้กลับมามีอำนาจทางการเมืองอีกครั้งในเวลาต่อมาโดยได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2491 ถึงปี พ.ศ. 2500 หลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามต้องหมดอำนาจทางการเมือง
ไปในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ภายหลังจากที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2491 เป็นต้นมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จอมพลป.พิบูลสงครามได้จัดให้มี
การเลือกตั้งขึ้น โดยมีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคที่ลงแข่งขันกันระหว่าง พรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่ง
ให้การสนับสนุนจอมพลป.พิบูลสงครามกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้การสนับสนุนนาย ควง อภัยวงศ์
ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.พิบูลสงครามได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
และจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหาครแข่งกะนายควง อภัยวงศ์
ก็ได้รับการชนะการเลือกตั้งเหนือนายควง ด้วยคะแนน 137,735 คะแนน ต่อ 118,457 คะแนน (ลิขิต
ธีรเวคิน, 2550: 153)
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การเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้นว่าจอมพลป.พิบูลสงครามจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งก็จริง
แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการโกงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ไพ่ไฟ หรือ พลร่ม และมีการรณรงค์คัดค้านการเลือกตั้งที่สกปรกครั้งนี้อย่างกว้างขวาง
ทำให้คะแนนนิยมและฐานะของจอมพลป.เสื่อมลงอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2500 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส่งผลให้จอมพลป. พิบูลสงครามต้องลี้ภัยไป
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (พีรพงษ์ สิทธิอมร ,
2549 : 130)
การต่อสู้ทางการเมืองภายในชนชั้นนำผ่านการทำการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2500 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ถือกันว่าเป็น
จุดจบของคณะราษฎรในการเมืองไทย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550: 150) หลังจากที่ครองอำนาจทางการเมือง
ไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 เป็นต้นมา
การต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านรัฐบาลนับ
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เป็นต้นมาที่เห็นได้ชัดก็คือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 ที่นิสิตนักศึกษา ประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านรัฐบาลจอมพล ถนอม กิติขจร
มูลเหตุที่สำคัญของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั้นเกิดจากการเดินแจกใบปลิวเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนทำให้ถูกตำรวจจับกุมและตั้ง
ข้อหาว่ากระทำการผิดกฏหมาย มั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่า
5 คน บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ เป็นกบฏภายในพระราชอาณาจักรและมีการกระทำอันเป็น
คอมมิวนิสต์ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2551: 185)
นิสิตนักศึกษาร่วมกับประชาชนจำนวนหลายแสนคนได้เรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย
ถนอม กิตติขจร –ประภาส จารุเสถียร – ณรงค์กิตติขจร ให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไข
สถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายจนทำให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ต้องหมดอำนาจ
ทางการเมืองและลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเป็นการสิ้นสุดระบบเผด็จการทหารนิยมแบบเบ็ดเสร็จที่ได้
ครอบงำทางการเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ภายหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ
นิสิตนักศึกษาได้มีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างมาก อาทิเช่น ผู้นำนักศึกษา
บางส่วนเข้าร่วมประสานงานกับนักการเมืองฝ่ายก้าวหน้าร่วมกันก่อตั้งพรรคการเมืองแนวสังคมนิยม
ขึ้นเพื่อต่อสู้ทางการเมืองในสภา ส่วนนอกสภา ขบวนการนักศึกษาก็ได้ร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการ
เมืองกับขบวนการกรรมกรและชาวนา เป็นต้น(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ,2534 :140-147)
อย่างไรก็ตามพลังของขบวนการนิสิตนักศึกษาก็เฟื่องฟูอยู่ได้แค่เพียงสามปีหลังเหตุการณ์ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก็ถูกปราบปรามลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในข้อหาที่ว่านิสิตนักศึกษาเป็น
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คอมมิวนิสต์กำลังทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2551: 58)
ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคมพ.ศ. 2519 เป็นต้นมา การต่อสู้ทางการเมืองในการเมืองไทย
ก็วกกลับไปสู่วัฏจักรเดิมนั่นก็คือ การต่อสู้ทางการเมืองเป็นเพียงการต่อสู้ภายในกลุ่มชนชั้นนำผ่าน
การทำรัฐประหาร (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2535:20) การต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนจำนวนมากได้เข้า
มามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนกับเหตุการณ์ 14ตุลา ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างวันที่ 4- 24 พฤษภามคม พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกกันว่า เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (รุ่งมณี
เมฆโสภณ,2537:453)
มูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเกิดจากชนชั้นกลางได้ออกมาต่อต้านพลเอกสุจินดา
คราประยูรที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผ่านการสนับสนุนของพรรคการเมือง 5 พรรคที่เป็นเสียง
ส่วนใหญ่ในรัฐสภา(สามัคคีธรรม, ชาติไทย, กิจสังคม ,ประชากรไทย และ ราษฎร)เป็นการดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535โดยไม่
ผ่านการเลือกตั้งและต่อต้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
หรือ รสช. ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พลเอกสุจินดา ได้กล่าวมาโดยตลอดว่าไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
(ผู้จัดการฉบับพิเศษ,2535: 9)
การต่ อ สู้ ท างการเมื อ งในครั้ ง นี้ บุ ค คลที่ เ ข้ า ร่ ว มชุ ม นุ ม ประท้ ว งรั ฐ บาลพลเอกสุ จิ น ดา
คราประยูรโดยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ที่มีทั้งมือถือและรถเก๋งเข้ามาร่วมชุมนุม ทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วม
ชุมนุมประท้วงนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ม๊อบรถเก๋ง หรือ ม๊อบมือถือ การต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง
รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร กับชนชั้นกลางมาถึงจุดยุติในวันที่ 24 พฤษภามคม พ.ศ. 2535
หลังจากที่พลเอกสุจินดา ตัดสินใจลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 19 ของประเทศ
ไทยหลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง 48 วัน (รุ่งมณี เมฆโสภณ , 2537: 463-464)
หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นต้นมา การต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนจำนวนมากได้เข้า
มามีส่วนรวมในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
นำโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นองค์กรแนวร่วมอย่างหลวมๆที่ได้ถือกำเนิดขึ้น
ครั้งแรกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 หลังการชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลทักษิณครั้งแรกที่จัดขึ้น
เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นเวลาเพียงสี่วัน โดยมีแกนนำคนสำคัญ
ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งหมด 5 คนได้แก่ 1. สนธิ ลิ้มทองกุล มหาเศรษฐีผู้
ก่อตั้งและผู้นำตลอดกาลของเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 2. พลตรีจำลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้นำการลุกฮือโค่นล้มรัฐบาลทหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 หัวหน้าฝ่าย
ฆราวาสของสำนักสันติอโศก 3. พิภพ ธงไชย นักเคลื่อนไหวอาวุโสองค์กรพัฒนาเอกชนและนัก
ปฏิรูปการศึกษา 4. สมศักดิ์ โกศัลยสุข ผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจที่มีประสบการณ์ยาวนาน 5. สมเกียรติ
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พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและที่ปรึกษาสมัชชาคนจน รวมไปถึง
มีผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก 2 คน(แต่ไม่ได้เป็นแกนนำ)ได้แก่ คำนูน
สิทธิสมาน บรรณาธิการคอลัมนิสต์คนสนิทของสนธิ ลิ้มทองกุลและ สุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการ
คณะกรรมการรณรงค์ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย (ครป.) ผู้ ป ระสานงานกุ ล่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (เกษียร เตชะพีระ ,2550: 13-14) โดยมีเป้าหมายการต่อสู้ทางการเมืองร่วมกันที่สำคัญก็
คือ การกดดั น ให้นายกทักษิณ ชินวัตร ซึ่งขาดความชอบธรรมทางการเมื อ งลาออกจากการเป็ น
นายกรัฐมนตรี (กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , 2551:2-3)
การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลทักษิณลาออกจากนายกรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากจะเป็นการต่อสู้ที่มีประชาชนเข้ามา
ร่วมการต่อสู้ทางการเมืองอย่างหลากหลาย (เขมา สมใจ , 2551: 16)
การต่อสู้ทางการเมืองในครั้งนี้ยังแตกต่างไปจากการต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนจำนวนมาก
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับรัฐบาลในอดีตอย่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬตรงที่เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ประชาชนออกมาขับไล่
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้งยังเป็นรัฐบาลที่ได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประชาชนอย่าง
ถล่มทลายถึง 2 สมัย กล่าวคือได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
จำนวน 248 ที่นั่ง และการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 จำนวน 377 ที่นั่ง (นันทนา
นันทวโรภาส , 2549:51) ซึ่งแตกต่างไปจากการต่อสู้ทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในอดีตที่
เป็นการออกมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร
และ รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร รวมไปถึงการต่อสู้ทางการเมืองในครั้งนี้ยั้งได้ใช้ “ สื่อ” มาเป็น
เครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เนื่องมา
จากนายสนธิ ลิ้มทองกุลแกนนำคนสำคัญคนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมี
ช่องทางสื่อสารแทบทุกชนิดอยู่ในมือ เหมือนดั่งที่เคยมีคนขนานนามสนธิ ลิ้มทองกุลไว้ว่า “ เจ้าพ่อ
สื่อแห่งเอเชีย” (เกษียร เตชะพีระ,2550: 13-14) การศึกษาการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ ช่วงปีพ.ศ. 2549 จึงมีความสำคัญและน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทางการเมืองถึงแม้นว่าจะมีแตกต่างไปจากการต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆตรง
ที่ ปั จ จั ย ชี้ ข าดชั ย ชนะในการต่ อ สู้ ท างการเมื อ งนั้ น อยู่ ที่ “ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาทางการเมื อ งของ
ประชาชนว่าจะมีต่อฝ่ายไหน” จนนำไปสู่การให้การสนับสนุนและสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
แก่ฝ่ายนั้น (พิทยา ว่องกุล , 2551: 4) แต่การต่อสู้ทางการเมืองก็คล้ายคลึงกับการต่อสู้แบบอื่นๆ
ในลักษณะที่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนที่ใช้ในการต่อสู้ หรือที่เรียกว่า “ ยุทธศาสตร์ ” (สมพงษ์
ชูมาก , 2519 : 52 )อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
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งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ ในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ว่าได้ทำเช่นไรจึงสามารถทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและได้เข้ามา
ร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลทักษิณกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงระหว่างปีพ.ศ.
พ.ศ.2549 เป็ น จำนวนมหาศาล นั บ แสนคน และถื อ ได้ ว่ า เป็ น การชุ ม นุ ม ครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด หลั ง จาก
เหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 เป็นต้นมาจนทำให้รัฐบาลทักษิณซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยขาดความชอบธรรมทางการเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่ง
ได้แม้นจะชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 อย่างเด็ดขาดก็ตาม (สุริยะใส กตะศิลา ,
2552 : 80)
จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การต่อสู้
ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ วงการ
ศึกษารัฐศาสตร์ไทยเนื่องจาก งานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะเป็นการศึกษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วนั้น ยังสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การ
ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง
ของขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือ แม้นแต่การประยุกต์ใช้กับ
ยุทธศาสตร์ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ที่อยากดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อที่จะระดมประชาชนให้
มาสนั บ สนุ น ตนเอง เหมื อ นกั บ ที่ ก ลุ่ ม พั น ธมิ ต รสามารถระดมประชาชนจำนวนมหาศาลให้ ม า
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มตนในการต่อสู้ทางการเมืองกับ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
เพื่อศึกษาถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัย
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
วิธีการวิจัย

	
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนใหญ่ๆได้แก่
1. ศึกษาเอกสารเบื้องต้นต่างๆทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 - เอกสารทางวิชาการ เช่น หนังสือ หรือ งานวิจัย โดยเฉพาะหนังสือและงานวิจัย
			 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หนังสือพิมพ์ วารสาร 		
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			 นิตยสาร รายวัน/ รายเดือน/ รายสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือในเครือของสำนัก
			 พิมพ์ผู้จัดการ
		 - เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อถกเถียงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
			 ประชาธิปไตยในแง่มุมต่างๆ
		 - อินเตอร์เนตและเว็บไซต์ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์ www.manager.co.th ใน
			 ช่วงที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ในช่วง
			 สมัยรัฐบาล พตท. ทักษิณ ชินวัตร
		 - ซีดีที่บันทึกคำปราศรัยของแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง
			 หรือเหตุการณ์การเคลื่อนไหวที่สำคัญๆ ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
			 ในช่วงที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ในช่วง
			 สมัย รัฐบาล พตท.ทักษิณ ชินวัตร
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีความสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมือง
		 ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
		 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่ง
ผลการวิจัย
ยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์หลัก: การใช้สื่อผลิตสร้างประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้โจมตีและทำลายความชอบ
ธรรมทางการเมืองของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตสร้าง
ประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้โจมตีรัฐบาลพตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยสื่อที่กลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยใช้นั้นมีอยู่หลากหลายอาทิเช่นได้แก่
1. สื่อโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเอสทีวี เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการ
ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนื่องจากกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยได้ใช้ในการถ่ายทอดสดในการชุมนุมตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมง ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ชุ ม นุ ม กั บ กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิ ป ไตยรั บ รู้ ป ระเด็ น ทางการเมื อ งที่ ก ลุ่ ม พั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต้องการจะสื่อโดยตลอด ( สุวิชชา เพียรราษฎร์ , 2551: 80-85)
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2. เว็บไซต์ เว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บผู้จัดการออนไลน์(manager .co.th.) ที่ในช่วง
ระหว่างการขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีผู้เข้าชมในฐานะเว็บไซต์สูงสุดสองปีติดต่อกัน
ในปี พ.ศ. 2548-2549 ( ชาญชัย ชัยสุขโกศล , 2552: 149) ทำให้ข้อมูลในการโจมตีรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
3. วิทยุ วิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลื่นวิทยุ 97.75 MHZ ( คลื่นยามเฝ้าแผ่นดิน) ซึ่งได้ทำหน้าที่
ถ่ายทอดสดการชุมนุมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังวิทยุชุมชนทั่วประเทศ
(กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , 2551: 59-62) ทำให้พื้นที่ที่ไม่มีสื่ออย่างโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ตเข้าถึง
ก็สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้โดยตลอด
4. หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ที่กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้นำมาใช้โจมตีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร นับตั้งแต่การจัดรายการเมืองไทย
รายสัปดาห์ (กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , 2551: 59-62) เป็นต้น
สื่อต่างๆ เหล่านี้เองที่ได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้
ในการผลิตสร้างประเด็นทางการเมืองต่างๆเพื่อใช้โจมตีและทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร อาทิเช่น การโจมตีการไม่ยอมจ่ายภาษีของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร แก่
กองทุนเทมาเส็ก การทุจริตในสนามบินหนองงูเห่า (ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ , 2550 : 17-51) การมี
พฤติกรรมไปในทางหมิ่นพระราชอำนาจของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ทั้งเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจการเงิน
แผ่นดินแทนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ เรื่องการออกเว็บไซต์มนุษยด็อท
คอม ( กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี-ผู้จัดการรายวัน, 2553: 38-62) เพื่อสื่อให้ประชาชนและ
สังคมโดยทั่วไปเกิดความเชื่อที่ว่า “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กำลังทำลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำลังปกป้องสถาบันอยู่”
	
ยุทธศาสตร์รอง : การใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองมาสนับสนุนประเด็นทางการเมือง
นอกจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ผลิตสร้างประเด็นทางการเมืองให้เกิดความเชื่อที่ว่า “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กำลังทำลาย สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำลังปกป้องสถาบันอยู่” แล้ว
นั้น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้ผลิตสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองต่างๆเพื่อมา
สนับสนุนสิ่งที่ประเด็นทางการเมืองต้องการจะสื่อให้เชื่อ
สัญลักษณ์คือสิ่งที่ใช้แทนความคิด ความเชื่อที่เป็นนามธรรม ( abstract notion) เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ และเข้าใจในความหมายร่วมกันของสิ่งที่สัญลักษณ์ต้องการจะสื่อ ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

108

ความหมายที่ สั ญ ลั ก ษณ์ สื่ อ ออกมาจะมี ลั ก ษณะสั ม พั น ธ์ กั บ อารมณ์ ความรู้ สึ ก จิ ต ใจ ความเชื่ อ
สัญลักษณ์จึงถูกมองได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อใดก็ตาม
สัญลักษณ์ได้สร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงกว่าความเชื่อปกติหรือที่เรียกกันว่า ความเชื่อ
ฝังหัว (Myth) ในจิตใจของผู้ที่รับรู้สัญลักษณ์แล้ว ก็สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทำตาม
มาในทิศทางที่ผู้ใช้สัญลักษณ์ต้องการได้ ซึ่งรูปแบบของสัญลักษณ์โดยทั่วไปนั้นจะแบ่งออกเป็น 5
รูปแบบหลักๆได้แก่
1. สัญลักษณ์เชิงภาษา ( Lexical)
2. สัญลักษณ์เชิงรูปลักษณ์หรือรูปภาพ ( Pictorial )
3. สัญลักษณ์เชิงเหตุผล ( Logico- Mathematical)
4. สัญลักษณ์ในเชิงพิธีกรรมหรือพฤติกรรม ( Social – Gestural )
5. สัญลักษณ์ในเชิงศิลปดนตรี ( Musical) เป็นต้น ( Cassier,1946 : 174 – 184 )
สัญลักษณ์เมื่อนำมาใช้ในทางการเมืองนั้นเรียกว่า “สัญลักษณ์ทางการเมือง” ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้นำทางการเมืองใช้เพื่อสร้างความเชื่อทางการ
เมืองให้เกิดขึ้นไปยังทิศทางที่ผู้นำต้องการจนนำไปสู่การสนับสนุนการปกครองหรือการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองตามที่ผู้นำต้องการ (มานิตย์ นวลละออ, 2532: 7-8)
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มีการผลิตสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่าง
กว้างขวางเพื่อมาสนับสนุนในสิ่งที่ประเด็นทางการการเมืองต้องการสื่อให้เชื่อ อาทิเช่น การผลิตเพลง
อย่างไอ้หน้าเหลี่ยมเพื่อชี้เห็นให้ถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลทักษิณ การจัดแสดงงิ้วกู้ชาติเพื่อ
โจมตีการบริหารงานของรัฐบาล เป็นต้น
การที่กลุ่มพันธมิตรได้ใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลิตสร้างความเชื่อที่ว่า “รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร กำลังทำลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยกำลังปกป้องสถาบันอยู่” และใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองมาตอกย้ำและสนับสนุนความ
เชื่อนี่เอง ได้ทำประชาชนและสังคมไทยจำนวนมากเกิดความเชื่อว่า “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กำลัง
ทำลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำลัง
ปกป้องสถาบันอยู่” เป็นความจริง จนนำไปสู่การเข้าร่วมชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร กับ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2549 และทำลายความชอบธรรมทางการเมือง
ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล
การต่อสู้ทางการเมืองนั้นไม่ต่างอะไรไปจากการต่อสู้รูปแบบอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี
“ยุทธศาสตร์” หรือแผนการในการต่อสู้ การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย
ก็ ไ ด้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการต่ อ สู้ ท างการเมื อ งเช่ น เดี ย วกั น กล่ า วคื อ กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยได้ใช้สื่อต่างๆในเครือเอเอสทีวีผู้จัดการ ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำคน
สำคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตสร้างประเด็น
ทางการเมืองต่างๆเพื่อสื่อให้ประชาชนและสังคมโดยทั่วไปเกิดความเชื่อที่ว่า “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร
กำลังทำลาย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
กำลังปกป้องสถาบันอยู่” รวมไปถึงได้ใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองมาสนับสนุนความเชื่อนั้นๆ มาเป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่ได้ชื่อว่ามีอำนาจและเข้มแข็ง
มากที่สุดรัฐบาลหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใน
การขับไล่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรจะสิ้นสุดลงไปแล้วในปี พ.ศ. 2549 แต่การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังมีมา
โดยตลอดทางการเมืองไทยในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2548 หรือ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาติหรือนปช.ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุของการต่อสู้ทางการเมืองเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากความ
ไม่เป็นธรรมแทบทั้งสิ้น อาทิเช่น การที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหว
ในปี พ.ศ. 2554 ครั้งล่าสุดก็มีสาเหตุมาจาก การที่มองว่าการนิรโทษกรรมให้พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ขั ด กั บ อำนาจนิ ติ รั ฐ และละเมิ ด อำนาจตุ ล าการ หรื อ กลุ่ ม แนวร่ ว ม
ประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เห็นว่า มีความไม่เป็นธรรม
มีพฤติกรรมสองมาตรฐานกับกลุ่มตน เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยจะ
หมดสิ้นไปและเกิดความสงบ สันติในสังคมได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องสร้างความเป็นธรรมอย่าง
แท้จริงให้เกิดในสังคมให้ได้ก่อน เมื่อนั้นความรัก สมานฉันท์แบบพี่น้องของคนในสังคมไทยจึงจะ
กลับมาได้ดังเดิม
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ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี พ.ศ. 2549 เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึงช่วงปี พ.ศ. 2554 .ในปัจจุบันนี้จึงอาจ
ทำให้ ม องไม่ เ ห็ น ภาพรวมของการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตยได้ทั้งหมด
2. งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม ในแง่มุมการต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้น ไม่
ได้ศึกษาในแง่มุมอื่น จึงอาจทำให้มองเห็นภาพรวมองการต่อสู้เพื่อความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยได้
ครบถ้วน

    เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
กนกวรรณ พงศ์วิไลทรัพย์ , “ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย , “วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเอสทีวี-ผู้จัดการรายวัน . ขบวนการล้มเจ้า . กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2553.
เกษียร เตชะพีระ . จากระบอบทักษิณสู่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 : วิกฤติประชาธิปไตยไทย .
กรุงเทพฯ:มูลนิธิ 14 ตุลา. 2550 .
เกษียร เตชะพีระ . สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุดไม่อาจหวนกลับ .กรุงเทพฯ : โอเพน บุ๊ก ,2553.
ชาญชัย ชัยสุขโกศล . “เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์
เน็ตในประเทศไทย , “ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.จาก 14 ถึง 6 ตุลา.กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
2551.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช . ข้อมูลพื้นฐานกึ่งศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย .กรุงเทพ ฯ :
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , 2535.
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ . การปฎิวัติสยาม พ.ศ. 2475 . กรุงเทพฯ : สำนักพิพมพ์ฟ้าเดียวกัน , 2553.
111

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ . “ ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลา 2519.” ใน จาก14 ถึง 6 ตุลา ,
ชาญวิทย์-ธำรงศักดิ์ , บรรณาธิการ กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ , 2551.
ผู้จัดการฉบับพิเศษ .บันทึก “ ภาพ-คำพูด-เหตุการณ์” ประวัติศาสตร์ พฤษภาคมทิฬ .กรุงเทพฯ : สำนัก
พิมพ์ผู้จัดการ , 2535 .
พิทยา ว่องกุล .ยุทธศาสตร์ประชาชน . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ชุมศิลป์ธรรมดา , 2551.
พีระพงษ์ สิทธิอมร . ประวัติศาสตร์การเมืองไทย .กรุงเทพ ฯ : ซี แอนด์ เอ็น , 2549.
มานิตย์ นวลละออ , “ สัญลักษณ์ทางการเมืองในการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้สัญลักษณ์
ทางการเมืองในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487), “ วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532.
รุ่งมณี เมฆโสภณ . ประชาธิปไตยเปื้อนเลือด เหมือนมาไกล แต่ไปไม่ถึงไหน . กรุงเทพฯ : บ้าน
พระอาทิตย์, 2537.
ลิขิต ธีรเวคิน . วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2550.
ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ .เปิดตำราโกย:ระบอบทักษิณ . กรุงเทพ ผู้จัดการ ,2550.
สมพงศ์ ชูมาก .การต่อสู้ทางการเมือง .กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ดวงกมล , 2519 .
สมเกียรติ วันทะนะ , “ รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในสยาม , “ วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 17 ,1 ( มิถุนายน 2533) : 23-39.
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ,แผนชิงชาติไทย กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์ , 2534 .
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ .สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พี .เพรส,2551.
สุริยะใส กตะศิลา. “วิวัฒนาการการเมืองภาคประชาชนสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษา
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทาง
สังคม ธุรกิตและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต,2552.
สุวิชชา เพียรราษฎร์ . ASTV ขบถสื่อโทรทัศน์ของไทย .กรุงเทพฯ :บ้านพระอาทิตย์ , 2551.
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ,เค้าโครงการเศรษฐกิจหลวงประดิษฐ์มนูธรรม .กรุงเทพ ฯ :
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , 2552 .
ภาษาอังกฤษ
Cassier,1946 : 174 – 184 Ernst Cassier , Philosophy of Symbolic Forms, 3 vol ( New Haven :
Yale University Press,1953-1957), p 114.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

112

พื้นที่พิเศษ
รวมบทความที่น่าสนใจของ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

113

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

114

ดีชั่วอยู่ที่ใจ สำหรับประชาธิปไตยแปดสืบปี
(ลงพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ วันสุข)

วันนี้ผมได้ยินคนบ่นกันมากถึงความไม่พอใจหรือสะใจดีใจต่อสิ่งโน้นสิ่งนี้ คนไหนเชียร์ฟุตบอลยูโร
ทีมไหนเข้ารอบก็ดีใจ ทีมไหนเล่นไม่ถูกใจก็บ่นกันไป ไม่ต่างกับการเมืองในบ้านเรากำลังเขม็งเกลียว
มีทั้งปัญหาความแตกแยกภายในสะท้อนให้เห็นจากการที่มีคนโน้นคนนี้ออกมาบ่นอย่างโน้นอย่างนี้
หรือกระทั่งการเมืองภายนอกรัฐบาลอย่างกรณี “นาซา NASA” กรณีความขัดแย้งในฝ่ายนิติบัญญัติ
เกี่ยวกับ พรบ ปรองดอง และ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลายเรื่องหลายรส รอคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไข เพราะกรณีคำร้องในมาตรา ๖๘ ซึ่งวันนี้
มีบรรทัดฐานชัดเจนแล้วว่า “ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องซึ่งนอกเหนือจาก
อัยการสูงสุดได้” ทำให้เริ่มมีคนท้าทายประลองกำลังกับศาลรัฐธรรมนูญในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น
กรณี นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ไปยื่นคำร้องกรณี “การยื้อแย่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาของบรรดา 

สส หญิง ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล” ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่
หรือในกรณีของ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยื่นสอบถามกรณีการยื่นขอถอนประกันของนายจตุพรฯ
สิ่งที่ดำเนินการอยู่นี้ โดยส่วนตัวมองว่า “ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาความชัดเจน”
เพราะหากมัวแต่ถกเถียงวิพากษ์กันตามสื่อก็ดี หรือ ไปถกเถียงบนเวทีปราศรัยต่างๆ ย่อมไม่มีผลใน
ทางปฎิบัติใดๆ หากเมื่อศาลได้วินิจฉัยและมีบรรทัดฐานเช่นว่านี้ออกมา ย่อมจะเกิดประโยชน์และ
ทำให้ “ข้อขัดแย้ง ข้อถกเถียงต่างๆ” คลี่คลายลงได้ ซึ่งการยื่นเรื่องให้ศาล หรือ หน่วยงานดูแล
รับผิดชอบทำหน้าที่ตีความ ให้ข้อแนะนำต่างๆ เป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่ง
ปัญหาย่อมอยู่ที่ว่า “ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นวันนี้ของแต่ละฝ่าย ทั้งรัฐบาล กลุ่มสีเสื้อ พรรคฝ่ายค้าน
รวมไปถึงกลุ่มก้อนเครือข่ายภาคประชาชน” เป็นเรื่องน่าสนใจว่า หนทางในการระงับยับยั้งความ
ขัดแย้งทั้งหลาย ในบางเรื่องอาจดูค่อนข้างยาก แต่ในเรื่องยากย่อมมี “หนทางแก้ไข หรือ ทางออกของ
ปัญหา”
ความคิดอาฆาตมาดร้ายซึ่งกันและกันมากกว่าน่าจะเป็นตัวปัญหาอย่างแท้จริงในทรรศนะของผู้เขียน
เพราะเห็นได้ชัดเจนถึงความพยายามโจมตี ฟ้องร้อง เอาชนะกันทุกวิถีทาง และหลายครั้งพยายามดึง
เอาบุคคลภายนอกคู่ขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตน
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จึงใคร่ขอย้ำแนวคิดความเชื่อของคนไทยและนักจิตวิทยาทั่วไปว่า “ดีชั่วอยู่ที่ใจของคน” หรืออย่างที่
พูดกันว่า สวรรค์มีจริง อยู่ที่ตัวเรา อยากได้สวรรค์หรือสิ่งใดก็สามารถกำหนดจิตวิธีปฎิบัติตัวให้
สอดคล้องเป็นไปตามบริบทที่จะนำไปสู่ทางแห่งความสุขได้
การอาฆาตมาดร้าย การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน การเสแสร้งแกล้งทำ การทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลอง
หรือ การวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เสนอแนวทางความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา ถือเป็น “ข้อบกพร่อง
ทางกระบวนการประชาธิปไตย” เพราะประชาธิปไตยเดินหน้ามาถึง ๘๐ ปี ผ่านร้อนหนาวมามากมาย
หากรักจะขับเคลื่อนเดินหน้ากันต่อ ความจริงใจร่วมมือกันแก้ปัญหาส่วนรวมโดยไม่มีอคติ ไม่คิด
ความเป็นพวกพ้อง ไม่คิดแบ่งแยกมองประโยชน์ข้างหน้าข้างหลังกันมากไป เราจะทำให้บ้านเมืองนี้
เจริญวัฒนาไปพร้อมกับประชาธิปไตยซึ่งเราต่างหวงแหนได้อย่างยั่งยืน

“๑๑๒” ประลองกำลัง แต่อย่าใช้กำลัง
(บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)

ผมมีโอกาสได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในเวทีสัมมนาใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยหลักแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อ
สัปดาห์ก่อน เลยถือโอกาสสอบทานความคิดความอ่านของผู้คนในท้องถิ่นว่าคิดเห็นอย่างไรกับการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ อย่าง
เร่งรีบและเอาจริงเอาจังอย่างสังเกตเห็นได้
สิ่งที่ได้รับทราบจากผู้คนพบว่าอย่างน้อยในห้องสัมมนาแห่งนั้นยังมีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกกัน
อยู่หลายฝ่าย มีทั้งเห็นไปในแนวเดียวกับคณะ “นิติราษฎร์” มีทั้งออกมาคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วย
อย่างที่สุดและยังพอได้เห็นบางส่วนที่เลือกรับเอาประเด็นของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์กลั่นกรองออกมา
เป็นแนวทางออกของ “สิ่งซึ่งกำลังถกเถียงกัน” ที่ยังไม่แน่ใจนักว่าเป็น “ปัญหา” หรือเป็นเพียง
“กระแส” ของคนเคลื่อนไหวที่ต้องการผลักดันไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมจำนนมากกว่าจะเป็น “ปัญหา
จริงๆ” ดังผมได้เขียนไว้ในบทความก่อนหน้านี้ว่า “มาตรา ๑๑๒ มิใช่ต้นเหตุของปัญหา”
เมื่อได้เห็นได้ฟังได้รับรู้ ตรวจทานข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านถี่ถ้วน ผมจึง “กล้าจะประกาศย้ำอย่าง
หนักแน่นอีกครั้งว่าถึงอย่างไรก็ขอ “คัดค้าน” การรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ อย่างถึงที่สุดเช่นกัน”
เพราะนอกเหนือเหตุผลที่กล่าวถึงทั้งกรณี “ตรรกความคิด” ในการอ้างถึงเหตุผลของการเรียกร้องให้มี
การแก้ไข ทั้งกลุ่มบุคคลบางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการ ทั้งการก่อเกิดแรงเสียดทานอย่างสูงทางสังคมที่
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อาจพลิกผันไปสู่ความรุนแรงเฉกเช่นเหตุการณ์ “ตุลาทมิฬในอดีต” ผมยังมองเห็นว่า “การรณรงค์
เคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีแนวโน้มจะยิ่งสร้างรอยร้าวทางสังคม
มากขึ้น” แม้การอ้าง “เสรีภาพทางวิชาการไม่ว่าจะกี่ตารางนิ้วหรือกี่คืบศอก” มักเป็นเรื่องที่นักวิชาการ
อย่างพวกเราจำนวนหนึ่งมักชอบออกตัวเวลาต้องถอยออกจากมุมเชือก แต่ขอเรียนว่า ทุกครั้งที่ผมอ้าง
ถึงคำนี้ จะต้องไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนไปถึงสังคมส่วนรวมที่มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างอย่าง
ชอบธรรม
แต่กลายเป็นว่าเมื่อแรงกดดันต่อกลุ่ม ๑๑๒ ทำท่าจะสยบการเคลื่อนไหวของบรรดานักวิชาการในกลุ่ม
“นิติราษฎร์” และกลุ่มรณรงค์การแก้ไข ๑๑๒ ให้เบาบางลงไปอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดเรียกได้ว่า “จาก
ฝ่ายรุกกลายเป็นฝ่ายถอยด้วยความเพลี่ยงพล้ำ” ดังได้เห็นคนหลายคนพากันสละเรือกระโจนหนีกัน
เป็นทิวแถว แต่ในอีกด้านหนึ่งได้ปรากฏกิจกรรมของ “เครือข่าย” ออกมาในหลายรูปแบบ เท่าที่ทราบ
จากเวที สั ม มนาข้ า งต้ น เข้ า ใจว่ า อี ก สองสามสั ป ดาห์ ข้ า งหน้ า จะมี ก ลุ่ ม เคลื่ อ นไหวในชุ ด เครื อ ข่ า ย
เดินทางมาสัมมนาในเขตภาคเหนือตอนล่างและบนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยังมีรายชื่อนักวิชาการต่าง
ประเทศร่วมรณรงค์ด้วยจำนวนตัวเลขของผู้ร่วมลงชื่อจำนวน ๒๒๔ คน (เป็นสองเท่าของเลข ๑๑๒)
ซึ่งน่าจะมีนัยในเชิง “ท้าทาย” ให้เห็นว่า “อะไรก็หยุดไม่ได้” ผันแปรจากคำพูดของแกนนำบางคนที่
บอกกล่าวเพียงต้องการให้ความรู้แนวคิดวิธีการ แต่สิ่งที่ดำเนินการอยู่นี้ของใครก็สุดแท้แต่กำลังจะ
กลายเป็น “การเผชิญหน้าประลองกำลัง” ซึ่งแนวคิดบางอย่างที่เคยมีคนเรียกเป็น “อวิชชา” อย่างเรื่อง
“ตายสิบเกิดแสนแบบที่อดีตลัทธิสังคมนิยมสุดโต่งเคยใช้ในการปฏิวัติสังคมสำเร็จในหลายแห่ง” ไม่
แน่ใจว่ายังเป็นแนวคิดที่ดังกึกก้องอยู่ในหัวใจของใครหลายคนหรือไม่
จึงไม่น่าประหลาดใจที่มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้เกิดความ “กล้า” และ
หลายคนใช้ภาษาชาวบ้านๆ ว่า “ลองของ”   “ยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ” เพราะแทนที่จะ “ล่าถอย” กลับมีคน
ไปล่ารายชื่อ “นักวิชาการมหาวิทยาลัยมีชื่อในต่างประเทศจำนวนหนึ่ง” ที่คนไม่อยู่ในแวดวงวิชาการ
อาจไม่รู้จักคนเหล่านี้ แต่ “คนวงใน” ล้วนคุ้นชินกับคนเหล่านี้เนื่องด้วย “นักวิชาการต่างชาติกว่าสอง
ร้อยรายชื่อ” ที่ลงนามกันนั้น ไล่เรียงดูก็จะพบว่าไม่มีอะไรให้ประหลาดใจ เพราะหลายคนในนั้นมี
“เครือข่ายเชื่อมต่อกับนักวิชาการไทยกลุ่มแรกอยู่ไม่น้อย” บางคนทำวิจัยร่วมกัน เคยมาสัมมนาใน
เมืองไทย ด้วยทุนวิจัยของเรา หรือ ของเขาเองก็มีอยู่หลายคน เรียกว่าต่างมีบุญมีคุณมีสายสัมพันธ์
แนบแน่นเกื้อหนุนกันมาพอสมควร
ทำให้ต้องขยายความออกไปให้เห็นภาพว่า สำหรับผมแล้ว “ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นกับจำนวนหรือราย
ชื่อนักวิชาการต่างชาติต่างภาษา” ที่เผยตัวออกมา เพราะประเทศไทยเรามีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นคนลุกขึ้นมาทำอะไรให้ถูกต้องกันบ้างว่า “ในอนาคตต่อไปนี้ คนไทยจะเรียน
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ประวัติศาสตร์ไทย เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยสังคมไทย ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาหรืออาศัยวัตถุดิบของ
เมืองนอกเมืองนา” แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ สถาบันชื่อดังอย่าง SOAS (The School of Oriental and
African Studies แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน)ก็ดี หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาหลาย
ต่อหลายแห่ง เช่น University of Hawaii at Manao ผู้ให้ทุน EAST-WEST Center กับนักศึกษาไทย
เป็นประจำนั้น ก็เพราะเราเชื่อกันว่า “ของเขาดี” ของเขาที่ว่าคือ เขามีวัตถุดิบในแง่ข้อมูลการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยและแถบภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ไว้มาก คิดในเชิงบวกคงมองได้ว่า “ฝรั่งสนใจ
ใคร่รู้เรื่องของชาติไทย ช่างน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก” หากคิดในเชิงร้าย “ก็อาจตั้งข้อสงสัยว่า บรรดานัก
วิชาการที่ได้ทุนวิจัยหรือทำวิจัยไปได้รางวี่รางวัลของเขานั้น อาจได้ไม่คุ้มเสีย เพราะเราอาจกำลัง
ปล่อยให้เขาชุบมือเปิบ ล้วงลึกเรื่องราวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของเราด้วยเม็ดเงินเพียงเล็กๆ
น้อยๆ หรือไม่”
สำหรับส่วนตัวอยากให้นักวิชาการ “ลดทิฐิ และอัตตาตัวตน” ของแต่ละผู้คนลงให้ได้ อย่ามองเป็น
เรื่องการหักเหลี่ยมหักมุมหรือใครได้หน้าไม่ได้หน้าอะไร เพราะการต่อสู้กันทางวิชาการต่างกับ “การ
ต่อสู้บนท้องถนน” เราในฐานะ “ปัญญาชน” เราใช้ปัญญา เราไม่จำเป็นต้องหักหาญเอาชนะกันทุกวิถี
ทาง ใครฟังเรา เราก็ยินดี ใครไม่เชื่อเราก็ปล่อยเขาไป ไม่จำเป็นต้องคาดคั้น หรือบ่มเพาะความคิด
อุดมการณ์ (indoctrinated) เชื่อว่าเวทีในการบ่มเพาะความคิดทางปัญญาและการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สำหรับสังคมไทยคงไม่มีเพียงแค่ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว ล่ารายชื่อ อย่างที่ทำกัน เพราะหากความคิดดี
เจตนาดี คนส่วนใหญ่คงยอมรับเชื่อถือไม่ต้องตีฆ้องร้องป่าว ผมอยากเห็นนักวิชาการร้อนวิชาทั้งหลาย
มาช่วยกันคิด “วิธีการต้านการรัฐประหาร” อย่างที่ผมเคยชื่นชมหลายต่อหลายคนมาก่อนหน้านี้
เพราะมีแนวคิดสอดคล้องต้องกันและอยู่ในวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับการเมืองของประเทศ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยิ่งกว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังทำกันอยู่อย่างสลับซับซ้อนในวันนี้

รัฐธรรมนูญ แก้ได้แต่ไม่ต้องรีบ
(บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)

การแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังจะกลายเป็นเรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทำให้รัฐบาลมีคำถามให้ต้องตอบ
กับสังคมมากมาย และมีคนมองไปถึงการลุกลามขัดแย้งกระทั่งบานปลายล้มรัฐบาลลงได้ถ้ามีเงื่อนไข
หรือประเด็นการแก้ไขซึ่งอ่อนไหวและกระทบต่อประเพณีวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งคนจำนวนมาก
ยังคงเห็นไม่ลงรอยกันอยู่
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รัฐบาลว่ารวดเร็วแล้วก็ยังไม่ฉับไวเท่ากับทาง “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” ที่ได้ตั้ง “คณะที่
ปรึกษา” ไว้รอรับก่อนการมี สสร ซึ่งมีทั้งคนเห็นด้วย และมีคนพูดติดตลกทำนองว่า สำนักงานผู้ตรว
การแผ่นดิน เหมือน “เสือปีนไว” เพราะรายชื่อบุคคลส่วนใหญ่ที่ปรากฏเข้ามาส่วนใหญ่ได้เคยเห็นผล
งานการร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มาบ้างแล้ว
บางคนมองแรงไปว่าบางคนในคณะที่ปรึกษาที่ตั้งขึ้นมานั้น เคยมีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่กำลังจะแก้ไขนี้ จึงมองเห็นประโยชน์อยู่เพียงว่าการได้บุคคลเหล่านี้มาก็คงเพียงต้องการให้
ยืนยันในความเห็นชอบต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อสอบทานกับความเห็นของบุคคลอื่นๆ ที่อาจ
เพิ่งมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนประกอบของคณะที่ปรึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพราะบทบาทหน้าที่ของ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวรรค ๓ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ได้เปิดช่องให้สามารถจัดทำ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึง ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นได้
ถึงกระนั้นสังคมก็ยังคงตั้งคำถามต่อไปว่า ความจำเป็นต่อการเร่งรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีที่มาที่
ไปและวัตถุประสงค์ประการใดแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ ถึงมีความพยายามผลักดันกันขนาดให้
เลื่อนหรือรอไปแม้แต่วันเดียวก็ยังไม่ยอมกัน บ้างก็คิดว่าการแก้ไขจะนำไปสู่การ “นิรโทษกรรมความ
ผิดของคนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อประมาณกว่าขวบปีที่ผ่านมา” บ้างก็
มองไกลไปถึงขนาดว่าจะทำให้ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับประโยชน์ในทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และที่มีการพูดกันมากเช่นกันคือประเด็นเกี่ยวกับความต้องการไป
แก้ไขอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระหลายแห่งที่ทำให้นักการเมืองได้รับความเดือดร้อนจากการถูก
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
จะเป็นเหตุผลใดข้างต้นเมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงประโยชน์โภคผลที่ “ประชาชน
ทั่วไป” จะได้รับ ไม่มีการพูดกันถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แม้แต่เรื่องสิทธิในการชุมนุมอย่างสากล
ที่เคยเกิดปัญหามาหลายครั้ง รวมไปถึงการเพิ่มอำนาจ (empowerment) ให้ประชาชนสามารถตรวจ
สอบถอดถอนนักการเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น ก็ไม่มีการหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร่างของฝ่ายไหนๆ
เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่ารัฐบาลน่าจะมีปัญหาในการจัดความสำคัญของสิ่งที่จะต้องกระทำ
อยู่ไม่มากก็น้อย เรื่องที่น่าจะทำอย่างเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เป็นรูปธรรม
ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าการได้เห็นนายกรัฐมนตรีออกเดินทางทัวร์นกขมิ้นและทำการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรในหลายพื้นที่ แต่ความชัดเจนที่ประชาชนอยากได้รับความมั่นใจว่าในที่สุด
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเหมือนเมื่อปีก่อนจะไม่เกิดขึ้นอีก
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เรื่องเร่งด่วนที่ช้าไม่ได้คือการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดในคดี
ร้ายแรงเช่นการทุจริตคอรัปชั่น รัฐบาลเองก็ดูจะรามือและไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร ทำให้คดีใหญ่ๆ บางคดี
เมื่อราชการสอบกันเองก็ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า หากไม่ยืดยาดยาวนานก็มักจบแบบขอไปที
แทบทุกรายเพียงเพื่อไม่ต้องการสร้างศัตรูหรือจำต้องรับภาระเผือกร้อนไว้กับตัว ถ้ารัฐบาล “คิดได้
และไม่คิดสั้น” ก็ขอให้ดำเนินการในทางที่ถูกที่ควรและกลับหลังหันเดินหน้าไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง
เพื่ออายุอันยืนยาวของรัฐบาลและความอยู่รอดของคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมือง

ช่างน่าอิจฉา มีแต่คน “รักประเทศไทย”
(บทความในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก)

ประเทศไทยจะว่าไปน่าอิจฉายิ่งนักที่คนในชาติพูดกันเป็นเสียงเดียวว่า “ฉันรักประเทศไทย” ฉันอยาก
เห็นประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปไกลกว่าเพื่อนบ้านเป็นพี่เบิ้มหรือผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียน
เป็นอย่างน้อย แต่ความสับสนอลหม่านทางการเมืองทั้ง “ใน และ นอกสภา” ช่างขัดหูขัดตากับวาจาคำ
พูดที่เอ่ยอ้างเป็นอย่างยิ่ง
กรณีความขัดแย้งในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติปรองดอง สะท้อนให้
เห็นถึง “ความเห็นแก่ประโยชน์ในเบื้องหน้าของฝ่ายต่างๆ อย่างถ้วนหน้า” บางท่านอาจโต้แย้งว่า “เห็น
แก่ตัวไม่เป็นไร ขอให้เผื่อแผ่มาให้ชาติบ้านเมืองจะได้สงบสุขเลิกหวาดระแวงทำลายล้างกันเสียที”
ฝ่ายที่ไม่อยากให้พระราชบัญญัติปรองดองเดินหน้าเพราะเกิดความ “สงสัยและคลางแคลงใจใน
กระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติ” เมื่อไม่สามารถผลักดันโดยใช้เสียงข้างมากได้ก็ต้องใช้วิธีการ
“นอกรีต นอกรูปแบบ” ที่ค้านสายตาคนที่อ่อนไหวต่อภาพลักษณ์ความถ้อยทีถ้อยอาศัยของคนไทย ถึง
จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก หลายคนก็บ่นและไม่ค่อยจะยอมรับกับวิธีการที่บรรดา สส ฝ่ายค้าน ฝ่าย
รัฐบาลแสดงออกต่อกันในรัฐสภา
มีกระทั่งพูดให้ได้ยินว่า “เรื่องยังไม่เกิด ไฉนตีตนไปก่อนไข้” เปรียบเสมือนมีคนรูปร่างหน้าตาคล้าย
อันธพาลเดินผ่านหน้าบ้าน ไม่แน่ชัดว่าประสงค์สิ่งใด แต่เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ เจ้าบ้านพลันคว้าปืนผา
หน้าไม้ส่องเข้าไปกระทั่งด่าวดิ้น เช่นนี้ คนที่ไม่เห็นด้วยเขาเถียงว่า “เกินกว่าเหตุ” แต่ฝ่ายที่สนับสนุน
ก็มองว่า “ถ้าปล่อยไปเรื่องราวอาจบานปลาย” ช้าๆ ไม่ได้พร้าเล่มงามแต่อาจเป็น พร้าบิ่นๆ บิดๆ เบี้ยวๆ”
เขาเลยต้องออกมาแสดงพลัง เท่านั้นยังไม่พอยังต้องไปพึ่งบารมีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบระงับ
ยับยั้งไว้ชั่วคราว เพื่อขอดูให้แน่ชัดว่าใครมีจิตวิสัยจะล้มล้างการปกครองดังว่าไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่
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อีกฝ่ายซึ่งอ้างว่า “รักประเทศไทยไม่น้อยไปกว่ากัน” ก็โต้เถียงถึงข้อกฎหมาย เอาหลักการแบ่งแยก
อำนาจ เอาเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีขององค์กรเป็น “ตัวตั้ง” ประสานกับ “มวลชนเรือนหมื่น” ออกมา
ชุมนุมโอบล้อม เป็นกองกำลังอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาตำรวจหรือทหารในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กระทั่ง
กำลังจะกลายเป็นกรณี “ม๊อบชนม๊อบ” เหมือนก่อนเมษาทมิฬปีก่อน สร้างความเสียหายต่อชีวิต
ทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนับไม่ถ้วน
กล่าวคือ ทุกคนอ้างว่า “รักประเทศไทย” ใช้ประเทศไทยเป็นประกอบวาทกรรมทางการเมืองเพื่อสร้าง
ความ “ชอบธรรม” ให้ตนเองและคนรอบข้าง ไม่มีใครเชื่อว่าตนเองกำลังทำผิด หรือเพี้ยนไปจาก
มาตรฐานใดๆ เพราะต่างยืนกรานในแนวทางวิธีการที่ปฎิบัติอยู่อย่างแข็งขัน ผมเองกับคนอีกจำนวน
มากซึ่ง “รักประเทศไทยไม่เพียงลมปาก” รักประเทศไทยถึงขนาดเคยเลื่อนการเดินทางไปเรียนต่อต่าง
ประเทศ เพราะอยากใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในเวลาที่การเลือกตั้งในต่าง
ประเทศยังไม่มีให้บริการคนไทยในต่างแดน ผมอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงถึงขนาดยอมเสีย
เวลาไปหนึ่งปีเต็ม ยังไม่นับการแสดงความรักในทางที่ชอบอื่นๆ ทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่าง
สงบเสงี่ยมไม่ตีฆ้องร้องป่าว แต่ดูเหมือนผมกับคนไทยอีกจำนวนมาก กำลังถูก “เหมารวม” ว่า ถ้า
ไม่ใช่สีเสื้อใดก็ต้องเป็นอำมาตย์หรือราษฎรเต็มขั้น ถูกชีดเส้นกำหนดบทบาทให้อยู่กับคนสองสามกลุ่ม
ดังมีคนขึ้นป้ายประท้วงตั้งคำถามดังๆ ออกไปกับทุกฝักฝ่ายว่า “อย่าคิดเป็นเจ้าของประเทศ หรือ คิด
ว่าตนนั้นรักชาติฝ่ายเดียว จะคิดอะไรทำอะไรให้ถามเจ้าของประเทศที่มองตาปริบๆ กันบ้าง”

“ยาผีบอก” ยี่ห้อ “มวลชน ”
(บทความในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก)

มวลชน เป็น “ยาผีบอก” ขนานแท้ ผมค่อนข้างมั่นใจถึงเขียนมาเช่นนี้ จะเห็นว่าวันนี้ใครอยากได้อะไร
ต้อง “ออกแรงยืดเส้นยืดสายรวมกำลังต่อรองกับฝ่ายผตรงข้าม” นักเรียนอาชีวะเดินเดี่ยวๆ สองสาม
คน สงบเสงี่ยมเจียมตัว แต่ถ้ารวมหัวกันได้เต็มรถเมลล์ ช้างก็ฉุดไม่อยู่
จะเวนคืนที่ดิน จะสร้างโรงงาน จะประท้วงขับไล่ หรือ “ชเลียร์ใคร” ก็ต้องมีมวลชน ขนาดล่าสุด
นักเรียนบดินทร์เดชากลุ่มที่ถูกรอนสิทธิก็เลือกเอากลยุทธรวมตัวเป็น “มวลชนกลุ่มย่อยๆ” ต่อรองกับ
รัฐบาลกระทั่งประสบผลสำเร็จได้ที่เรียนคืนมาเกินความคาดหมาย ทำให้น่าจะเข้าใจได้ตรงกันว่า
“ทุกวันนี้ อะไรก็ทลายได้ ด้วยมวลชน” ราคาข้าว ราคายาง มันสำปะหลัง ลำไย สัปปะรด ลามไปถึง
การรวมตัวแสดงพลังทางการเมืองก็วัดกันที่ “จำนวนคน หรือ มวลชน” ว่าใครมากน้อยกว่ากัน
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ดังที่ผมเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ว่า กำลังคิดจะไม่ให้นิสิตนักศึกษาของผมอ่านตำรา “The Prince” ของ
แมคเคียเวลลี อีกต่อไป เพราะพวกเราไปแปลความหมายตีความ ความคิด ความอ่าน กันไปแบบสีข้าง
เข้าถู เพราะส่วนมากจะหยิบจับบางประเด็นมาใช้สอย เฉพาะประโยคสำคัญที่สอนให้ “เน้นเป้าหมาย
ไม่ต้องไปสนใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสิ่งทีเราต้องการ” ทำให้วันนี้คนเริ่มไม่กลัวบาปกรรม ไม่กลัวผิดศีล
ไม่กลัวคุกตาราง คนพวกนี้เริ่มเข้ามาในวงการการเมือง เพราะเชื่อว่าเมื่ออำนาจอยู่ในมือ เมื่อมีเงินก้อน
ใหญ่ได้มาไว้ในครอบครอง ถึงที่สุดจะบันดาลอะไรก็ได้ดังใจหวัง
กรณีโรงเรียนบดินทร์เดชา ผมถือว่า “การแก้ปัญหาของรัฐบาล” ยังคงมีจุดออ่อนน่าคิดอยู่หลาย
ประการ เพราะคนที่คงใน “หลักการ” คงไม่อยากให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายกันวันเว้นวัน เพราะ
ประชาชนของเราเรียนรู้เร็ว วันนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจ “สามัคคี คือ พลัง” นั้นเป็นอย่างไร
ผมไม่เห็นด้วยที่ไปหลอกชาวบ้านว่า “โรงเรียนที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน” เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง
มันไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ปกครองทุกคนหวังจะให้ลูกหลานของตัวเอง เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำ
แข่งเข้าเรียนได้ยังไม่หนำใจ ต้องแข่งกันอวดความมั่งมีศรีสุข ได้ข่าวตำรวจจราจรบ่นให้ฟังทาง
รายการวิทยุว่า รถราติดขัดช่วงเปิดเทอมอย่างหนัก เหตุผลสำคัญก็เพราะคนสมัยนี้เลี้ยงลูกเข้าตำรา
“พ่อแม่รังแกลูก” ลูกศิษย์ลูกหาของผมจำนวนมาก ไม่เคยขึ้นรถประจำทาง ไม่รู้จักความยากลำบาก
ขาดความอดทน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ช่างน่าเป็นห่วงทรัพยากรมนุษย์ของเราในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง
เพราะพฤติกรรม “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ” ของเด็กสมัยใหม่ที่ยังคงสงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่า เด็กๆ สมัยนี้ทำมา
หาได้มาจากไหน ถึงยอมควักกระเป๋าซื้อตัวยืนดูคอนเสริทส์นักร้องดังต่างชาติต่างภาษากันทีละห้าหก
พันบาท ใช้มือถือราคาค่างวดร่วมๆ สองสามหมื่นบาท
ผมหวังจะเห็นประเทศไทยมี “คนเก่งและดีมีคุณธรรม” ไม่อยากให้พวกเรารอคอยความช่วยเหลือกัน
“แบบงอมืองอเท้า” คิดอะไรเองไม่เป็นรอคำสั่งเพียงอย่างเดียว แปลงร่างกันเหมือนหุ่นยนตร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าจะใช้ “มวลชน” เป็นยาผีบอก ก็ขอให้ระแวดระวังภัยภายนอก ที่เขาอยากเห็น
คนไทยทะเลาะกันไปนานๆ เพราะเขาไม่จำเป็นต้องออกแรง ไม่ต้องเหนื่อย ทำอะไรมารองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคแถบนี้ เหลือเพียงแค่อย่าพร่ำเพรื่อ อะไรๆ ก็ “มวลชน”
เพราะยาผีบอกบางทีก็ไม่ถูกกับโรคกับอาการต่างๆ เสมอไป
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วิจารณ์อย่างไรไม่ให้วิกฤต
(บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)

กรณีความขัดแย้งในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติปรอดองแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่
ประมาณ ๘ มาตรา เกิดกระแสสังคมเคลื่อนตัวในหลายทิศทาง มีทั้ง “กูรู” นักวิชาการ ดาหน้าออกมา
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านความคิดเห็น น่าตื่นตระหนกที่คน
จำนวนมากเหล่านี้เต็มไปด้วยอคติและมิจฉาทิฐิ คือ รากเหง้าความคิดน่าจะก่อตัวมาจากความรัก โลภ
โกรธ หลง หรือจะด้วยคำมั่นสัญญาอะไรกันไว้ ซึ่งกลายเป็นยิ่งขยายปมปัญหาให้ลุกลามออกไป
เหมือนเป็นเครื่องมือ “ทางการเมืองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้แน่ชัด”
ผมไม่ตะขิดตะขวงใจในคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ของทุกฝ่าย เพราะบทความในกรุงเทพธุรกิจที่เขียน
ต่อเนื่องยาวนานมาเกือบสิบปีเต็ม จากเดิมไม่ค่อยมีคนรู้จักวันนี้มียอดคนคลิกเข้าอ่านในแต่ละสัปดาห์
หลายพันคน ผมเองถูกวิพากษ์วิจารณ์บางทีเขียนมาหาด้วยลายมือหรืออีเมลล์ก็มาก ผมไม่เคยตำหนิ
หรือมองเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยในสังคมประชาธิปไตย แต่การวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ การรับฟังความรอบข้าง และควรมีทางออกหรือข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมจับต้อง
ได้ให้กับสังคมด้วย
ดังกรณีล่าสุดที่ฝ่าย “รัฐบาลตัดสินใจล่าถอย” ผมถือว่าฝ่ายการเมืองคิดถูกคิดชอบที่จะไม่เข้าปะทะ
หรือทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องบานปลายออกไป เพราะผมเห็นว่านักการเมืองทุกฝ่ายคิดเห็นเหมือนกัน
ตรงกัน คือ “อำนาจรัฐ” กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย การจะไปต่อกรกระทบกระทั่งถึงขั้นแตกหักใน
เรื่องไม่จำเป็น อาจทำให้รัฐบาล ๑๕ ล้านเสียงล้มคว่ำได้ง่ายๆ การถอยครั้งนี้ของฝ่ายรัฐในทางปฎิบัติ
ผมเชื่อว่า ทาง “กุนซือของรัฐบาล” คงคิดสะระตะเรียบร้อยว่าไม่ควรเสี่ยงเลย ไม่ว่าผลการวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ประสงค์ไปก้าวล่วงแสดงความคิดเห็นต่อผล
สุดท้าย เพราะเป็นไปได้ทั้ง “รับคำร้อง” หรือ “ไม่รับคำร้อง” ไม่ว่าจะ “รับ หรือ ไม่รับ” เชื่อว่าศาล
รัฐธรรมนูญคงมีคำตอบให้สังคมหายคลางแคลงใจได้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ประเทศชาติสามารถ
ขับเคลื่อนเดินหน้าผ่านวิกฤตออกไปได้ ดังมีคนในประเทศนี้จำนวนมากเห็นตรงกันว่า “คำพิพากษา
วินิจฉัยใดๆ” ควรเป็นไปเพื่อให้เกิดผลในทาง “แก้ปัญหาวิกฤต” หรือ “มีทางออกให้สังคม” มิใช่การ
วินิจฉัยไม่ว่าของฝ่ายใดกลับทำให้สังคมอยู่ในสภาวะชะงักงันหรืออยู่ภายใต้วิกฤตหนักข้อขึ้นไป
ผมจึงใคร่วิงวอนให้ “นักวิชาการ รวมทั้ง สื่อทุกค่ายทุกสี” โปรดใช้สติและความระลึกรู้ (conscience)”
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะวิจารณ์หรือแสดงความเห็นใดๆ ออกไป เชื่ออยู่ลึกๆ ว่า “ทุกคนหวังดีต่อ
ส่วนรวมไม่มีอะไรแอบแฝง” แต่ผมไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ
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สร้างปมปัญหาทำลายล้างห้ำหั่นกันจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลใดก็ตาม เพราะวิธีการเช่นนี้เป็น
สิ่งที่ปัญญาชนอย่างพวกเราควรหลีกเลี่ยงและไม่พึงนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
การจะล้มล้างรูปแบบการปกครอง หรือ องค์กรใดๆ มีแนวคิดมานาน และมีการพูดกันเสมอๆ ใน
แวดวงของนักวิชาการในกลุ่มก๊วนของผม แต่ใคร่เสนอให้สังคมได้พิจารณาว่า “หากคนผิดก็เป็นเรื่อง
ของคน ไม่เกี่ยวกับ องค์กร” หากศาลผิดก็ต้องไปว่ากันที่องค์คณะ เป็นเรื่องตัวบุคคล หากคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ผิด ก็ต้องไปร้องถอดถอนตามกระบวนการ หรือ หากใครไม่เอาศาล
ปกครอง ไม่เอาอัยการก็ต้องออกมาพูดชี้แจงแถลงเหตุผลเสนอ “ทางออก หรือ ทางเลือกที่ดีกว่าให้
สังคมได้รับรู้รับทราบวิธีการ” มิใช่การบ่นเพียงเพื่อให้เกิดความสะใจหรือถือว่าเป็นการทำหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นระบบกระบวนการ “คิดที่ผิดพลาด”
ผมยังจำได้ดีในสมัยแรกๆ ที่เริ่มเขียนบทความใหม่ๆ ให้หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทางกอง
บรรณาธิการได้ให้ความกรุณาติติงชี้แนะในประเด็นคล้ายๆ กันนี้หลายครั้ง กระทั่งผมสามารถปรับตัว
เรียนรู้และเข้าถึงการทำงานในหน้าที่ของคอลัมนิสต์ผู้เขียนบทความว่าจะทำอย่างไรให้สังคมได้
ประโยชน์สูงสุด มิใช่เพียงแต่ก่นด่าประณามกันอย่างที่สื่อจำนวนหนึ่งและคอลัมนิสต์จำนวนไม่น้อย
นิยมชมชอบเพราะเชื่อว่ามี “แฟนคลับ” หรือคนที่ชื่นชอบหลงใหลในกลวิธีทำลายล้ายทางอ้อมเช่นนี้

เมื่อจีนฉลาดเป็นที่หนึ่ง ไทยมีอะไรอวดเขาบ้าง
(บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เขียนถึงประเด็น “เหตุใดฝรั่งถึงชนะเอเชียได้” ปรากฏมีผู้ให้ความสนใจบทความ
ของผมอย่างล้นหลาม ทำให้สะท้อนความจริงประการหนึ่งว่า ลึกๆ ในใจคนไทยและคนเอเชียเรายัง
ไม่ยอมแพ้และเราน่าจะคิดค้นพยายามทำให้เราเลื่อนชั้นขึ้นอยู่เหนือฝรั่งตาน้ำข้าวให้ได้เป็นจริงเป็นจัง
สักวันข้างหน้า วันนี้ยังมีเรื่องที่อยากเขียนต่อเนื่องเพื่อให้เป็นกำลังใจกับชาวเอเซียและคนไทยด้วยกันต่อไป
เร็วๆ นี้ทางสำนักข่าวบีบีซีได้ลงพิมพ์บทความผลการทดสอบที่เรียกว่า PISA tests ซึ่งเป็นแบบ
ทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
องค์การความร่วมมือด้านความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์กรที่ยุโรปตั้งขึ้นมาสอดรับ
กับ Marshall Plan ของสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยปรัชญาที่คิดผกผันกับแต่ก่อนที่จะ
ลงโทษผู้แพ้สงคราม แต่มองว่าการแก้ปัญหาระยะยาวคือการให้ความรู้การศึกษาและพัฒนาประเทศ
เหล่านี้ในแนวทางที่ตนเองเห็นสมควรจะเป็นประโยชน์กว่า
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ซึ่ง PISA Tests ที่ว่าเป็นการทดสอบเด็กในวัยเรียนในวิชาหลักๆ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการอ่าน แต่เดิมมาเด็กในยุโรป เช่น ฟินแลนด์ เคยครองแชมป์การวัดผลได้คะแนน
สูงสุดในโลกของมาตรฐานที่กำหนดโดยแบบทดสอบซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ แต่
สำหรับปีล่าสุด “เด็กชาวจีน ตัวแทนชาวเอเชียของเรา” สามารถทำคะแนนดังกล่าวได้สูงสุดในโลก
มีเรื่องน่าแปลกใจที่ค้นพบจากผู้บริหารแบบทดสอบว่า เด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลและมีฐานะข้นแค้น
ในหลายพื้นที่ของจีนกลับมีความสามารถในการทำคะแนนได้ดีกว่าเด็กในพื้นที่อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสติติ ซึ่งเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Resilience หรือความอดทนอดกลั้นบากบั่นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งที่ทำให้เด็กชาวจีนเหล่านี้ต้องมานะฝ่าฟันอุปสรรคให้ตนเองได้ถึงฝั่งฝัน ดังเคยเห็นคนดัง
ๆ หลายคนที่ไปประสบความสำเร็จในวงการการศึกษาของอเมริกาและยุโรปเป็นศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford) และ ฮาร์วาร์ด (Havard) อยู่หลายท่าน รวมไปถึงการ
กีฬาก็เริ่มมีนักกีฬาเชื้อสายเอเชียของเราเลื่อนชั้นเข้าไปสู่กีฬาอาชีพทัดหน้าเทียมตากับยุโรปอเมริกา
อาทิ เจเรมี ลิน (Jeremy Lin) ผู้เล่นกีฬาบาสเก็ตบอลตัวสำคัญของทีม นิวยอร์ค นิคส์ ที่นิตยสาร
ไทม์ เ พิ่ ง ยกให้ เ ป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลด้านกีฬ าเบอร์ ห นึ่ ง ของโลกในปี นี้ แม้ จ ะเป็ น ABC หรื อ
American-Born Chinese หรือ คนเชื้อสายจีนที่เกิดในสหรัฐอเมริกา แต่เราก็คงภูมิใจในผลผลิตของ
ชาวเอเซียคนนี้เช่นกัน
ผมจำได้ว่าในช่วงที่เริ่มเรียนปริญญาเอกที่อ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เข้มข้นเรื่อง
การเลื่อนชั้นทางสังคมมาก คงจำได้แม้แต่ภาพยนตร์เรื่อง My Fair Lady แค่เพียงการออกเสียง
สำเนียงภาษาก็แบ่งแยกชนชั้นได้ เข้าตำราไทย “สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล” ดังที่เราพอจะทราบๆ
กัน ทำให้ในวิชาเบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมของอังกฤษเขาจะมีหนังสือให้อ่านอยู่ ๑ เล่ม ชื่อว่า Were they
pushed or did they jump? แปลง่ายๆ ให้เข้าใจก็คือ พวกนี้ก้าวกระโดดมาหรือมีใครผลักดันมาหรือ
อย่างไร? เป็นการพูดถึงระบบการศึกษาของทั้งอังกฤษและหลายประเทศที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการ
เลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นมา
เราต้องยอมรับความจริงว่าระบบและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในขณะนี้ ถึงจะมีการพัฒนา
ขึ้นไปมากในหลายๆ ส่วน และเพิ่งจะผ่านการ Admission ได้ทราบกันว่าใครกันบ้างเป็นที่หนึ่งของ
ประเทศ แต่จุดอ่อนของเราเท่าที่ผมเห็นคือ เราปล่อยให้ช้างเผือกของเราเข้ารกเข้าพง เราไม่ push 

(ผลักดัน) ให้คนพวกนี้สามารถก้าวกระโดดแบบโตๆ (giant leap) เหมือนอย่างฝรั่งมังค่าเขาให้โอกาส
ทั้งทุนการศึกษา และเวทีให้ได้ศึกษาวิจัย ค้นคว้า อย่างล่าสุดถึงกับจะสร้างเมืองแบบไม่มีคนพักอาศัย
ให้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองแบบเสมือนจริง

125

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2555

ปีๆ หนึ่ง เรามีเด็กเหรียญทองโอลิมปิค คณิตศาสตร์ วิทยาศาสคร์ ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก แต่เรายัง
ไม่เคยมีใครได้โนเบลไพร์ซ (Nobel Laureate) ในสาขาใดเลย ยิ่งกว่านั้น กระบวนการเรียนการสอน
ของเราโดยมาตรฐานวิชาชีพครูที่กำลังแก้ปัญหาการโกงใบประกอบวิชาชีพอยู่ก็สะท้อนให้เห็นว่า การ
คอรัปชั่น เอารัดเอาเปรียบและการไม่เอื้อโอกาสให้ “ของจริง” ได้แสดงฝีไม้ลายมือ ยังคงเป็นปัญหาน่า
หนักใจ เพราะเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้ว เด็กๆ หลายคนของผมเคยบ่นให้ฟังว่า เขาไม่ค่อยรู้สึกว่าได้เรียน
รู้อะไรใหม่ไปกว่าสมัยเรียนมัธยม และถ้าเราคิดว่ามัธยมเรายังอ่อนด้อย เมื่อเด็กปรารภกับเราเช่นนี้ก็
ช่างน่าห่วงอนาคตของเด็กไทยแบบไม่ต้องมองไกลถึงเวทีโลก แค่เวทีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ก็หนาวๆ
ร้อนๆ กันไม่ทราบจะสาธยายประการใดดี

“อำนาจ เงินตรา ลาภยศ” ไม่จีรังก็ยังอยากได้
(บทความในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก)

เพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเป็น “ตุลาการ” เรามักแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านทั้งเรื่องราวบ้านเมืองตั้งแต่
กรณี “ตุลาการภิวัฒน์” ไปกระทั่งถึงคดียึดทรัพย์ แม้แต่เรื่องชาวบ้าน ดารา นักร้อง “ศาสนา” เราก็พูด
คุยกันอยู่เนืองๆ ด้วยความที่กัลยาณมิตรของผมท่านนี้เป็นคนธัมมะธัมโม ถือศีลศึกษาธรรมะโดยมอง
ไปไกลถึงชีวิตในโลกหน้า ผมจึงได้ “ข้อคิดอุทาหรณ์ที่เก็บเกี่ยวได้มาหลายประการเห็นควรนำมาเล่าสู่
และเปรียบเปรยกับการเมืองของประเทศในขณะนี้ได้พอสมควร”
ล่าสุด เราพูดคุยกันถึงกรณี “ความอยากได้อยากมีของมนุษย์” คล้ายๆ การต่อสู้แย่งชิง “อำนาจทางการ
เมือง” ของฝักฝ่ายต่างๆ ทางการเมืองในเวลานี้ ผมเชื่อว่าลึกๆ ทุกคนอยากได้ “อำนาจ” เมื่อได้อำนาจ
จะเอาไปใช้ทำอะไร เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้
อันว่า “อำนาจ เงินตรา ลาภยศ” ใครๆ ก็อยากได้ ถึงกับมีภาษิตจีนโบราณที่เราน่าจะคุ้นเคยกันถึงคนมี
เงินมีอำนาจแม้แต่ผียังยอม “ซูฮก” เป็นข้ารับใช้ ผมเห็นการชุมนุมและเคยเดินผ่านที่ชุมนุมใหญ่ๆ ของ
ทุกสีเสื้อ ได้ยินได้ฟังสิ่งเหมือนๆ กันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้อยคำเรียกผู้ชุมนุมว่า “พี่น้อง” และถ้อยคำ
ปลอบประโลมชักจูงใจผู้ชุมนุมให้เต็มไปด้วย “ความหวังอันสดใส”
เพื่อนคนเดียวกับที่กล่าวถึงเคยเปรยๆ แนะนำให้ผมพิจารณาความเที่ยงแท้ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งทึ่เรียก
ว่า “วัฎสังสาร” เป็นการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของมนุษย์ ว่ากันว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นช่างยาก
ยิ่งดุจดังความบังเอิญของเต่าทะเลว่ายน้ำไปพบกับขอนไม้ที่มีรูให้เต่าสอดหัวเข้าไปได้ ฟังดูบางคนอาจ
เห็นเป็นเรื่องขำๆ ท่านเลยชี้แนะให้เห็นว่า “มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเพราะมองไม่เห็นกับตา สัมผัส
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ไม่ ไ ด้ แต่ นั่ น มิ ใ ช่ ห มายถึ ง การไม่ มี อ ยู่ จ ริ ง ของหลายสิ่ ง หลายอย่ า งที่ เ ราทึ ก ทั ก ว่ า เพ้ อ เจ้ อ หรื อ
เหลวไหล”
ผมเห็นว่ามนุษย์อย่างพวกเราใช้ชีวิตโดยอายุขัยมีเวลาอยู่หลายสิบปีก็จริงแต่คงเทียบได้ยากกับสิ่งที่
พระพุทธองค์ทรงให้แนวทางไว้ในพระไตรปิฎก ถึง โอกาสที่เราจะได้พบกับ “โลกใหม่” ที่พวกเราไม่
จำเป็นต้อง “กอบโกย” ไม่ต้อง “เรียกร้อง” หรือ “แย่งชิง” และการมีชีวิตที่มีเวลาเหลือเฟือ สำหรับปีนี้
ตรงกับ “พุทธชยันตี” อีกสองสามวันจะตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นโอกาสให้มนุษย์น่าจะได้พากันตั้ง
“สติ” ระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ซึ่งโดยความเป็นพุทธศาสนิกชน ผมอาศัย “ศรัทธา”
เป็นเครื่องนำทางจึงไม่ตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านั้นจริงหรือไม่อย่างไร เพราะมองว่าในหลายๆ ครั้ง การใช้
“ปัญญาตริตรองมากเกินไป” จะไม่เอื้อให้เรา “ยอมรับ” หรือ น้อมนำสิ่งที่แปลกแยกไปจากสิ่งที่เรารู้
เราเข้าใจได้ ต่อเมื่อเรา “เปิดใจกว้างยอมรับ” ผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนทางไปสู่ “ปัญญาความรู้แจ้ง”
ต่อไปได้
ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับคนหลายประเภทรวมไปถึงมนุษย์จำพวกหมกมุ่นกับ “อำนาจ เงินตรา ลาภ
ยศ” คนพวกนี้เขายืนยันหนักแน่นว่า เขาไม่เชื่อใน “ชีวิตโลกหน้า” เขามองเพียงว่าเกิดมาได้เพียงครั้ง
เดียว (One Life) ทำให้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมคนพวกนี้ถึงได้แต่คิดอยากได้ อยากมี ไม่เคยพอ และยัง
คิดแต่จะเบียดเบียนเพื่อให้ตนเองมีความสุขมากที่สุด ไม่เกรงกลัวต่อบาป เพราะคำตอบอยู่ที่ว่า “คน
เหล่านี้ไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษไม่เกรงกลัวหรือละอายต่อสิ่งที่คนอีกกลุ่มเช่นพวกเราเชื่อถือศรัทธา”
อ่านดูตั้งแต่ต้นอาจคล้ายๆ เป็นการนำพระธรรมคำสอนมาเผยแพร่ แต่แท้จริงเรื่องเหล่านี้เราต่างรู้ซึ้ง
ไม่แพ้กัน ผมเพียงตอกย้ำและให้ท่านได้เข้าใจว่า “ทำไมคนเราจำนวนหนึ่งถึงอยากได้อำนาจ และเมื่อ
มีอำนาจ เขาไม่รอช้าที่จะทำทุกอย่าง เพราะเขาไม่แน่ใจว่าอำนาจจะอยู่กับเขาอีกนานเท่าใด” นี่คือ
สัจธรรม

ทำไมฝรั่ง ถึงเอาชนะ เอเชียได้
(บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)

ระยะนี้การเมืองอยู่ในช่วงรอเวลาเปลี่ยนผ่าน ทั้งคนบ้าน 111 และแก้รัฐธรรมนูญยังไม่สะเด็ดน้ำ ผม
เลยมีเวลาคิดอ่านเรื่องอื่นๆ มากขึ้นและยังมีโอกาสเดินสายไปบรรยายให้ความรู้ให้กับหลายสถาบัน
หลายหน่วยงาน วันก่อนได้แวะเวียนไปที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ไปให้ความรู้กับเหล่านายทหาร
ที่กำลังจะเป็นผู้นำเหล่าทัพในอนาคต ทำให้ผมต้องทำการบ้านมากกว่าการเรียนการสอนในเวลาปกติ
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พอไปสืบค้นหาข้อมูลหลายๆ อย่างที่เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ
พัฒนาแล้วทั้งหลายทำให้ไปพบกับเนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจโดยนักวิชาการหนุ่มจากมหาวิทยาลัย
อ๊อกซ์ฟอร์ด Dr. Niall Ferguson ซึ่งมีทั้งข้อเขียนบนอินเตอร์เนตและภาพขณะบรรยายเรื่องที่กำลังจะ
พูดถึงนี้ในหลายแห่งทางเว้ปไซต์ยูทูป (Youtube) ทำให้ต้องนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านชาวไทยเราได้
ช่วยกันคิดอ่านค้นหาความจริงหรือยิ่งสามารถค้นพบวิธีการที่ทำให้เราสามารถชนะฝรั่งมังค่าได้บ้างก็
คงวิเศษสุดยอดไปเลย
Dr. Ferguson ความจริงเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยตรง
แต่เขามีความสนใจ ตั้งประเด็นในการวิจัยค้นหาความจริงว่า ทำไมคนเอเชียอย่างพวกเรามีอารยธรรม
ต่างๆ มาช้านานกว่าชาติใดๆ ในโลก เริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนมีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำแถบประเทศอิรักใน
ปัจจุบัน เรื่อยมาถึงอารยธรรมจีน เขมร สุวรรณภูมิของไทยเป็นตัวอย่าง แต่เพียงระยะเวลาประมาณไม่
เกินสองร้อยปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่เราอาจเรียกว่า “ยุโรป อเมริกา” ทำไมจึงได้พัฒนาแบบก้าว
กระโดดได้ขนาดส่งคนไปดวงจันทร์และกำลังจะไปสร้างอาณานิคมในไม่ช้านี้
ทุกวันนี้เราอาจบอกว่า “จีน กับ เกาหลีใต้” เป็นความหวังใหม่ของคนเอเชีย แต่เทคโนโลยีอะไร
หลายๆ อย่างก็ยังตามฝรั่งอยู่หลายฝีก้าว ฝรั่งมี I-pad I-pod ทางซีกเอเชียเราก็เก่งก๊อปปี้ลอกเลียนแบบ
ได้ใกล้เคียง เหมือนๆ สมัยก่อนที่ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ใช้วิธีการคล้ายๆ กัน แต่น่าตั้งคำถามว่า “มันมีปัญหา
อะไรถึงทำให้เอเชียไปได้ประมาณนี้ ทำไมไม่คิดเองหรือสร้างสรรค์อะไรเองได้” พอๆ กับที่คนไทย
จำนวนมากต้องทนดูรายการต่างๆ หรือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ที่ “ผู้จัด” ของเราขาดความคิดเป็น
ตัวของตัวเองชอบไปลอกเลียนแบบจีนบ้าง เกาหลีบ้าง หรือกระทั่งฝรั่งมังค่าเข้ามาเป็นงานของตัว
ในเรื่องนี้ Dr Ferguson ได้เขียนบรรยายไว้ในหนังสือเล่มฮ้อตฮิตของเขามีชื่อว่า Civilisation แปลง่ายๆ
ให้เข้าใจว่า “อารยธรรม” เขาชี้ให้เห็นว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ยุโรปเอาชนะเอเชียได้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 6
ประการสำคัญ ได้แก่
1. การแข่งขันกันสร้างผลงานสร้างความดีสร้างความเจริญงอกงามของคนในยุคนั้นส่งผลทำให้เกิด
การพัฒนาสร้างสรรของปัจจุบัน ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเอเชีย ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจแต่สิ่งที่หลายคน
อาจมองว่าเป็นการแข่งขันกลายเป็นเรื่องในเชิง “ทำลายล้าง” ประมาณว่าใครดีเด่นดังมักเป็นเป้าหมาย
ในการหักโค่น ไม่คิดเอาชนะกันด้วย “ฝีไม้ลายมือ” นี่คือปัญหาสำคัญที่พอมองเห็นได้ในหลายบริบท
ของสังคม ทัศนคติแบบนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรเลิกลดละให้ได้
2. การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบหรือ
พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาทางยุโรปและอเมริกา
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ต่อเนื่องถึงปัจจุบันด้วยยอดของผู้รับรางวัลโนเบลในสาขาสำคัญทางวิทยาศาสตร์ มองหาคนเอเชีย
ไม่ค่อยจะมี เราอยากเห็นคนไทยที่มีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ หลายคน ถ้าได้รางวัลนี้จะได้แข่งกับ “ชาว
เวียดนาม” ได้บ้าง เขามีแล้วหนึ่งคนในด้านสันติภาพแต่ดันไม่ยอมรับรางวัลเพราะเรื่องการเมือง พอๆ
กับกรณีของ “ซูจี” แห่งพม่าที่ถูกกักบริเวณเมื่อครั้งมีการประกาศรางวัลเดียวกันนี้
3. การมีหลักนิติธรรมในการปกครอง เขามองว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลให้คนต้องออกมาปก
ป้องทรัพย์สมบัติของตัวเองเลยมีการออกกฎระเบียบสร้างความเป็นธรรมความเท่าเทียมกัน เป็นตัว
กระตุ้นให้คนมีวินัยมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และต้องเลือกสรรผู้ปกครองที่ดีที่จะให้ความ
เสมอภาคกับทุกคนในสังคมได้
4. ความเจริญทางการแพทย์สาธารณสุข คงต้องยอมรับว่าสิ่งนี้ทำให้คนเรามีอายุยืนขึ้น คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น ทำให้ความคิดความอ่านงอกงามตามไปด้วย
5. สังคมแห่งการบริโภค ทำให้การผลิตทางอุตสาหกรรมต้องค้นคิดวิธีการต่างๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง
6. เป็นประเด็นว่าด้วย “แนวทางในการทำงานของคนยุโรป” เพราะระบอบทุนนิยมเป็นตัวเร่งและ
กดดันให้ต้องมีการปรับตัว คิดหาวิธีการที่ทำให้ได้กำไรผลตอบแทนสูงสุด แนวคิดวิธีการทางการ
บริหารต่างๆ ที่ให้เกิดประสิทธิภาพจึงถูกค้นพบอย่างมากมายก่ายกอง
ถึงฝรั่งเขาจะค้นหากระทั่งเจอว่าอะไรทำให้เขาชนะคนเอเชียได้ แต่เขาก็ไม่ประมาท มองว่าโอกาสที่
“เอเชีย” จะชนะเขาได้ยังมีอยู่ และถ้าเอเชียเอาชนะยุโรปได้จะเป็นการชนะที่เรียกได้ว่าโค่นล้มแชมป์
และยากที่แชมป์จะทวงแชมป์คืนได้ง่ายๆ เขียนมาทั้งหมดเพื่อให้คนไทยอย่างพวกเราคิดไปข้างหน้า
กันบ้าง และพยายามนำพระพุทธวจนะที่สอนให้พวกเรา “อย่าตั้งตนบนความประมาท” มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นหนทางสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้จริง

Diamond Jubilee
อังกฤษในปีนี้ถ้าจะบอกว่าเป็น One of the finest years คงไม่ผิดนัก เพราะเดือนกรกฎาคม จะมีกีฬา
ของมวลมนุษยชาติ โอลิมปิคเกมส์ จัดกลางกรุงลอนดอน ในขณะที่เดือนมิถุนายน ๒๐๑๒ ตั้งแต่วันที่
๓ ถึง ๕ รวมทั้งพิธีทางศาสนาคริสต์ในนิกาย Church of England เป็นการเฉลิมฉลองในพระราชพิธี
เสด็จขึ้นครองราชย์ครบรอบ ๖๐ ปี ของ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ ซี่งเป็นขวัญใจของคนอังกฤษ
และเหล่าประเทศในเครือจักรภพ (commonwealth nations) เป็นอย่างยิ่ง
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ผมมีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดยาวนานกว่า ๖ ชั่วโมง ทางสถานีโทรทัศน์ บีบีซี เกิดความประทับใจ
หลายประการ ทั้งเป็นการรำลึกความทรงจำในดินแดนประเทศที่เคยพำนักอาศัยมาเกือบสิบปีช่วงทำ
วิจัยปริญญาเอก และยังได้ข้อคิดน่าสนใจเกี่ยวกับความใกล้ชิดผูกพันกับราชวงศ์ของคนอังกฤษ
สำหรับคำที่มีความหมายตรงกับพิธีเฉลิมฉลองที่สำคัญเช่นนี้ มีคำที่พึงรู้และน่าศึกษาอยู่หลายคำ โดย
การเฉลิ ม ฉลอง ๒๕ ปี จะเรี ย กว่ า “รั ช ดาภิ เ ษก (Silver Jubilee)” เมื่ อ ถึ ง ๕๐ ปี จะเรี ย กว่ า
“กาญจนาภิเษก (Golden Jubilee)” และในปีมหามงคง ๖๐ ปี จะเรียกเป็น “Diamond Jubilee” ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นราชวงศ์พระองค์ที่สองนอกเหนือจาก “ควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria)” ผู้ทรงครองสิริ
ราชย์สมบัติได้ยาวนานกว่า ๖๐ ปี ปกติจะมีการสมโภชเมื่อครบ ๗๕ ปี ซึ่งจะเรียกว่า “พัชราภิเษก หรือ
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Platinum Jubilee” ทำให้เข้าใจว่า บรรดาบัตรเครดิตค่ายต่างๆ ที่ทำบัตรทอง
บัตรแพลทินั่ม กำหนดสิทธิอำนาจการใช้จ่ายต่างกันตามฐานานุรูปคงได้ไอเดียมาจากวิธีเรียกชื่อของ
การเฉลิมฉลอง
สิ่งที่ผมเห็นและอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง คือ ความพร้อมอกพร้อมใจของคนอังกฤษ ซึ่งพากันแห่แหน
ออกมาเฝ้าชมพระบารมีควีนอลิซาเบธที่ ๒ ในการเสด็จประพาสพร้อมพระราชวงศ์ร่วมกับขบวนเรือก
ว่า ๑,๐๐๐ ลำ ทางชลมารค ล่องไปตามแม่น้ำสายหลักของประเทศ คือ “The Thames” ต้องยอมรับว่า
ถึง บีบีซี จะเป็นองค์กรสื่อที่มีความอิสระและออกจะเป็นระบบราชการ แต่ฝีมือการถ่ายภาพ มุมกล้อง
ต่างๆ และการคิดมุขผ่อนคลายให้คนดูของพิธีกรและทีมงานของเขาดูจะทำได้สมกับความเป็นมือ
อาชีพถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะของงานเป็นอย่างยิ่ง
ทราบเพิ่มเติมจากผู้บรรยายว่า คนอังกฤษลงทะเบียนกับสำนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพำนักอาศัยของ
ตนเองเพื่อขอจัดเลี้ยงอาหารสังสรรค์ในแบบ street party พร้อมพรั่งหมู่ญาติสนิทมิตรสหายนับล้าน
ครัวเรือนทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันอย่างน่า
ชื่นชม ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งของการสร้างความปรองดองภายหลังความขัดแย้งทางการเมืองครุกรุ่น
มาเป็นเวลานาน
บรรยากาศช่างน่าชื่นมื่นและทำให้ “ดัชนีแห่งความสุข” ของคนอังกฤษเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทันตาเห็น
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“เอซี (AC)” นะครับไม่ใช่ “AEC”
(บทความใน หนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์)

ในฐานะกรรมการที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของประธานรัฐสภา และยังร่วมรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการขับเคลื่อนเรื่องประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘ จะปล่อยให้คนไทย
ส่วนมากเข้าใจผิดไปว่า ประชาคมอาเซียน คือ เออีซี หรือ ASEAN Economic Community ต่อไปก็
คงไม่เป็นการสมควรนะครับ
จึงจำเป็นต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันว่า การเคลื่อนตัวไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนหรือ AC ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ซึ่งดูเหมือน
ขณะนี้หลายฝ่ายกำลังตื่นตัวเอาการเอางานเตรียมแผนการไว้รองรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิด
ขึ้นในอีกไม่นานนี้
แต่ถ้าพวกเรายังสับสนนึกว่า AEC กับ AC เป็นเรื่องเดียวกันอยู่เช่นนี้ต่อไป ก็น่าจะต้องทบทวนดูล่ะ
ครับว่า ในส่วนของรัฐบาลและทางหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบยังขาดเหลือด้านใดอยู่ ประชาสัมพันธ์
น้อยไป หรือประชาสัมพันธ์มากแต่ไม่ตรงจุด ประเด็นไขว้เขว เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจมากไปหรือเปล่า
แม้จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ก็ต้องเรียนว่า การเป็นประชาคมอาเซียน ดังที่เพิ่งมีข่าวออกมาทางสื่อ
ว่าที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจะใช้ “ตัวแบบ (model)” ของ ประชาคมยุโรป หรือ สหภาพยุโรป
(EC: European Community) เป็นตัวอย่างของการพัฒนาและเลียนแบบกระบวนการต่างๆ ในการ
เข้าสู่ความเป็น ประชาคมอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในภูมิภาคนี้
นี่คือที่มาว่าทำไมเราจึงไม่ควรเข้าใจผิดว่า เอซี กับ เออีซี เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะแท้จริงแล้ว เอซี
ประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญสามเรื่อง บางทีเรียกว่า ๓ เสาหลัก คือ เรื่องของ เศรษฐกิจด้วยการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ดังว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญไม่แพ้กันอีกถึงสองเรื่องมี
หน่วยงานร่วมดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ในเรื่องของ ความมั่นคง ในนามของ เอเอสซี (ASC ; ASEAN
Security Community) และอี ก หนึ่ ง เสาสำคั ญ ได้ แ ก่ เ รื่ อ งของ สั ง คมวั ฒ นธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community)
เมื่อชัดเจนกันวันนี้แล้ว การเดินหน้าเพื่อให้ประเทศไทยของเราสู้เขาได้ในทุกเวทีการแข่งขันทางการ
ค้าเศรษฐกิจและการเมืองความมั่นคงสังคมวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงจำเป็นที่คนไทยและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวกันขนานใหญ่เพื่อให้สอดคล้องรองรับการเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนใน
ครั้งนี้
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ปัญหาที่พบในวันนี้ คือ คนไทยจำนวนมากน่าจะพอรู้แล้วครับว่า จะมีการเกิดขึ้นของ “ประชาคม
อาเซียน” ในปี ๒๕๕๘ แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ เขายังไม่เข้าใจบทบาทและยังคงตั้งคำถามต่อไปว่า เขา
ควรจะต้องทำอะไรเพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนี้ เรียกว่า การ
ประชาสัมพันธ์คงไม่อ่อนไปอย่างที่เข้าใจ สิ่งที่ควรทำคงไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินประชาสัมพันธ์
อะไรให้เกินความพอดี เรื่องที่ควรทำน่าจะเป็นการผลักดันคนของเราหรือพูดง่ายๆ คือ ติดอาวุธ
พัฒนาศักยภาพให้คนของเรา “รู้เท่าทัน” “ไม่เอ๋อเหรอ” เมื่อถึงเวลาที่ประเทศรอบๆ เขาก้าวกระโดด
แข่งกับเรานะครับ
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