กระบวนการยุตธิ รรมเป็นคำทีส่ ำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีความรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลจากการ
ดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการยุติธรรม
เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งมั่น
และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับว่าเป็นจุด
ริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำเนินงานนี้
ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือร่วมใจ
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
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รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ดร.ประเสริฐ บุญสัมพันธ์   อดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดร.ไพรินทร์ 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
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กิจกรรมต่างๆ
ของ

ศูนย์ศึืกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร อมร วาณิชวิวฒ
ั น์  เป็นประธานและผูน้ ำการสัมมนา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ณ ห้องประชุม
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร อมร วาณิชวัวัฒน์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปราย
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตระดับสูง (นบยส.)

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ ในฐานะกรรมการจัดหาทุน
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุน
การจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี  2556  ผ่าน
คุณอารยา  อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฯ

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี
แด่ พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา รัฐมนตรีข่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์  ในโอกาสเข้าแสดงความยินดี
แด่ นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ในโอกาสเข้าร่วมงานกิจกรรม
ขององค์กรบริหารนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อรำลึกเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ ในฐาะประธานอนุกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการพาณิชย์
นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน ณ สปป ลาว

ดร อมร  วาณิชวิวัฒน์ ขณะเดินทางดูตลาดการค้า
ของ สปป ลาว

ภาพถ่ายร่วมกันของคณะเดินทางศึกษาดูงาน สปป ลาว
ภาพถ่าย ณ อาคารรัฐสภาแห่ง สปป ลาว

ภาพถ่าย ณ ด้านหน้าทำเนียบเอกอัครราชทูตแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป ลาว
ภาพถ่าย ณ ภายในอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต
แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป ลาว

ภาพถ่าย ณ โรงแรมที่พัก ตรงข้ามจังหวัดนครพนม
ทัศนียภาพของจังหวัดนครพนมเมื่อถ่ายภาพทาง
สปป ลาว

ขณะกำลังล่องเรือในลำแม่น้ำโขง
ภาพถ่ายสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่สาม

ภาพถ่ายกับรองประธานทีป่ รึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คุณภรณี ลีนุตพงษ์ บริเวณด่านพรมแดน
ไทยลาว ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ของ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพถ่ายอาคารทำเนียบรัฐบาล สปป ลาว

ภาพถ่ายประตูชัย
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ต้องคิดมาก แต่เมื่อพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
และองค์กรน้อยใหญ่ที่ทำ CSR ประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยการมอบรางวี่รางวัลสารพัดให้กับคน
ภายนอก
ส่วนตัวแล้ว มองว่า “น้ำมันรั่ว กับ ถ้วยรางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นคนละเรื่อง แม้ว่าทางฝ่ายผู้
ประท้วงจะยืนยันว่าเป็นการดำเนินการแสดงออกในลักษณะ “เชิงสัญลักษณ์” เพื่อสะท้อนจุดยืนและ
กดดันให้ทาง ปตท. ออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผมเข้าใจดีว่าการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นสามารถกระทำได้ตามกรอบกฎหมายที่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้สิทธิไว้ แต่ขณะ
เดียวกัน ผูพ้ ยายามจะคืนถ้วยรางวัลพร้อมเงินนัน้ ย่อมสามารถถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ตชิ มได้อย่างสร้างสรรค์
ภายใต้กรอบของกฎหมายเช่นเดียวกัน
ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า หลายต่อหลายองค์กรขนาดใหญ่ มีโครงการ “ตอบแทนคืนสู่สังคม ที่
บางทีเรียกว่าการทำ CSR” ด้วยการจัดประกวด มอบรางวัลในหลายรูปแบบ มีเงินรางวัลและการเชิดชู
เกียรติยศแห่งความสำเร็จแตกต่างกันออกไป สำหรับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การได้รับรางวัลเมื่อ
พิจารณาจากเงื่อนไขซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของการให้รางวัลลูกโลกสีเขียว http://pttinternet.pttplc.com
/greenglobe/history_rule.html ถือได้ว่ามีความชัดเจนและมีกระบวนการกลั่นกรองด้วยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ได้รับความน่าเชื่อถือทางสังคมมากมาย ถือว่าน่าจะเป็น “รางวัลที่มีความโปร่งใส
และวางใจได้ในแง่ของการคัดสรรตัวบุคคลองค์กรคณะบุคคลต่างๆ มารับรางวัลอยู่พอสมควร”
แต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของทาง ปตท. นั้น กระทฬาถูกต้องที่มิได้รับคืน
ดังความเห็นของ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซีอีโอของบริษัทฯ ที่ให้สัมภาษณ์ว่า “ปตท.คงไม่สามารถ
รับรางวัลคืนได้เพราะไม่ได้เป็นของ ปตท. แต่เป็นของสถาบันลูกโลกสีเขียว” (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ) ซึ่งพบว่า สถาบันลูกโลกสีเขียวเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมามีคณะกรรมการบริหาร โดย
ได้รับทุนสนับสนุนในการมอบรางวัลจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันที่ซื้อขาย
ใช้สอยกันในประเทศไทยซึ่งทาง ปตท. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายว่ามีราคาแพงบ้าง กล่าวหาว่าเป็นผู้
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กำหนดกลไกราคาบ้าง หรือมองไปถึงเรื่องผลกำไรของ ปตท. โดยฝ่ายที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าวมีทัศนคติในทางที่ค่อนข้างลบอย่างมากต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะสื่อบางแห่งที่วางตัว
เสมือนเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ ปตท. มาตลอดถึงขนาดเคยได้รับฟังความในใจของผู้บริหารระดับสูงของ
ปตท. ได้เปรยให้ฟังถึงความหนักใจในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ต่อสังคม เพราะบนพื้นฐาน “ความ
แตกแยกทางความคิด อุดมการณ์ทางการเมือง การเลือกข้างเลือกฝ่ายในสังคมทุกวันนี้เป็นปัญหาที่ฝ่าย
ไหนสนับสนุนเรื่องใดก็จะเชื่อแบบฝังใจ ถ้าฝ่ายใดจงเกลียดจงชังสิ่งใดก็จะโถมไปอย่างสุดตัว” ทำให้
ไม่มีการรับฟังข้อมูลคำชี้แจง ซึ่งฝ่ายบริหารกล่าวว่าได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความ
จริงทั้งเรื่องการคิดคำนวณราคาน้ำมัน มากระทั่งปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาท่อน้ำมันรั่วไหล
แน่นอนว่า การคืนรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ในครั้งนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันลูกโลกสีเขียว
ที่ ปตท. เป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะหากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ การทำ
CSR ในการให้รางวัลนี้ ทาง ปตท. คงไม่คาดหวังว่า วันหนึ่งจะมีผู้นำรางวัลมาคืน กระทั่ง มีกลุ่ม
องค์กร และกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เมื่อทราบข่าวการคืนรางวัล ก็ได้นำไปใช้เป็นประเด็นในการขยายผล
โจมตีทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเพิ่มพูนจากความเสียหายกรณีน้ำมันรั่ว ทั้งในโลกสังคม
ออนไลน์ และในโซเชียลมีเดียต่างๆ จึงไม่เป็นเรื่องน่าแปลกที่หากผมเป็นผู้บริหาร ปตท. จะต้องนำ
เรื่องดังกล่าวไปทบทวนและอาจหาแนวทางที่จะช่วยบรรเทาเยียวยาความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ถึงขั้นอาจต้องเปลี่ยนแปลงหรือคิดหาโครงการใหม่มาทดแทนโครงการเดิมที่แม้
จะมีเจตนาดีดังกล่าว หากเห็นได้ว่าการดำเนินการผ่านองค์กร หรือสถาบันบางแห่งเช่นที่แล้วๆ มา
สามารถเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาลดทอนความน่าเชื่อถือของ ปตท. ในยามวิกฤติและคับขันเช่นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น
ในเมื่อ ทาง ปตท. ไม่ขอรับรางวัลและเงินรางวัลรายละแสนบาทคืนแล้ว ผมอยากเห็นผู้ที่
ประสงค์จะมอบคืนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมุ่งมั่นในเจตนาเดิมที่จะ “ไม่รับทั้งถ้วยและเงินดังกล่าว”
ด้วยการตั้งกองทุนหรือนำเงินทั้งหมดรวมๆ กันตามข่าวน่าจะนับได้เป็นเงินถึงเกือบสองล้านบาทเพื่อ
ไปช่วยเยียวยาหรือเข้าไปบรรเทาปัญหาในพื้นที่ชายฝั่งที่อ่าวพร้าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกับ ปตท.
ซึ่งถ้ายังยืนยันเจตนารมณ์เช่นนั้น และ “กลุ่มบุคคลทั้งหมด” ริเริ่มจะตั้งกองทุนขึ้นจริง ผมขอประกาศ
ให้ทราบทั่วกันว่า ผมยินดีสมทบทุนด้วยเงินส่วนตัวอีกหนึ่งแสนบาท ขอให้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวที่แสดง
เจตนาจะมอบคืนรางวัลทุกคนนำหลักฐานสำคัญต่างๆ มาแสดงและรับเงินไปได้เลย เพราะแม้ส่วนตัว
จะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพวกท่านทั้งหลาย แต่ถ้าท่านมีความตั้งใจจริงมุ่งหวังช่วยสังคมส่วนรวม
ถึงขนาดนั้น ผมก็ยินดีสนับสนุน และขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่การประชดประชันแต่อย่างใด
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ผมตั้งใจจะทำให้

“วงการวิชาการและการศึกษาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนให้จงได้”
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ชื่อเรื่องยาวกว่าปกติครับสำหรับบทความวันนี้ ผมขอสะท้อนวิสัยทัศน์ส่วนตัว หากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือใครเห็นดีเห็นงามจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ยินดียิ่ง เพราะ
ผมเห็นว่าแวดวงตุลาการหรือ “ศาลสถิตยุติธรรม” มักถูกมองจากสายตาประชาชนว่าเป็น the last
resort ในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ที่พึ่งที่หวังหรือทางเลือกท้ายๆ ของคนในสังคม”

ูร๊ฟ
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สาเหตุที่ “ตุลาการหรือศาลซึ่งทำหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยขององค์พระประมุข” ถือเป็นที่พึ่ง
สุดท้ายก็ด้วยเหตุที่ท่านถูกคาดหวังจากสังคมว่าดำรงตนอยู่ในความยุติธรรมและจะพิพากษาปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ส่วนวงการวิชาการในบ้านเรา ถือว่า “ความเป็นครูบาอาจารย์”
แต่ไหนแต่ไรมาได้รับความเคารพนบนอบและสรรเสริญจากสังคมชุมชนมาช้านานไม่ยิ่งหย่อนกว่า
กัน ถ้าพูดจากน้ำใสใจจริงผมต้องบอกว่าการเลือกอาชีพครูอาจารย์ของผมนั้นไม่ใช่เรื่อง “ฟลุ๊ก” หรือ
ไม่รู้จะหากินทางใดจึงเลือกอาชีพนี้ แต่กล้าพูดว่า “ได้พิจารณาและเลือกด้วยความตั้งใจอย่างที่เขียน
เป็นชื่อบทความวันนี้ว่า ผมมีเจตนาและความตั้งใจจริงที่อยากเห็น วงการวิชาการในบ้านเราเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้เผยแพร่สาระทางวิชาการ ทั้งสอนและบ่มเพาะคนในสังคมให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
จรรยา กระทั่งหวังว่าจะได้เป็นที่พึ่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการที่ผู้คนกล่าวขวัญถึงแวดวงตุลาการหรือ
ศาลสถิตยุติธรรม”
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แต่วันนี้ปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่วงการการศึกษามีเรื่องให้ต้องช่วยกันคิดพิจารณาหาทางแก้ไขกันอยู่
หลายเรื่อง ไม่น้อยหน้าวงการศาสนาที่เราเพิ่งจะชำระความเหล่า “กาฝาก” ที่เกาะกินศาสนามาช้านาน
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องเดินหน้าช่วยกันแก้ไขเยียวยาไปพร้อมๆ กัน คงจะแยกแยะว่าสิ่งไหนสำคัญกว่า
ทำอันนั้นอันนี้ก่อน เราคงไม่มีเวลาแล้ว
ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีทำให้มองเห็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจในแวดวงวิชาการหลายๆอย่าง อาทิ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งคนจำนวนมากยังเข้าใจกันผิดๆ ว่า การคัดลอกผลงานคงจะหมายถึง
การกางตำราใครสักคนขึ้นมาแล้วพิมพ์ซ้ำหรือลอกของเขามาแบบเถรตรงไม่แก้ไขดัดแปลงเนื้อหา
สาระใดๆ แต่ในแวดวงการวิชาการเราเห็นว่า แม้กระทั่งการ “จ้างวานผู้อื่น” เช่น ลูกศิษย์ลูกหา ในวิชา
เรียนมาทำงานวิจัยในโครงการที่ตัวเองรับงานมา ถึงจะจ่ายเงินค่าตอบแทนก็ถือเสมือนเป็นผู้ช่วยวิจัย
หากเอางานของลูกศิษย์คนนั้นๆ ที่เขาช่วยค้นคว้า มาเขียนหรือรวมเป็นผลงานของตัวเองก็ต้องอ้างอิง
แหล่งที่มาหรือให้เครดิต (คือ การยกย่องให้เกียรติอ้างถึงบุคคลเจ้าของผลงาน) กับเขาด้วย ดังเคยเรียน
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ให้ทราบแล้วว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมการคัดลอกงานผู้อื่นในทางวิชาการ (plagiarism) จึงมีความ
ร้ายแรงเทียบเท่าโทษอาบัติปาราชิกในทางธรรม
เรื่องต่อมา คือ “การจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์” ทราบมาว่าในบางสถาบันข่าวลือเรื่องอาจารย์
ผู้สอน รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกให้กับลูกศิษย์ตนเองนั้นเป็นความจริง แต่ดูเหมือน
ทางสถาบันนั้นๆ จะนิ่งดูดายไม่ลงมือจัดการให้เป็นเยี่ยงอย่างเหมือนดังกรณีของมหาวิทยาลัยบางแห่ง
ที่ล่าสุดเพิ่งไล่ออกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายงบประมาณในทางฉ้อฉลจากบางโครงการที่ตัวเอง
สอนนักศึกษาอยู่ แต่การพาณิชย์ใดไม่น่ารังเกียจเท่ากับการกระทำที่มีคนเทียบเคียงว่าคล้าย “การ
ซื้อขายปริญญาบัตร” ซึ่งปกติใครไปเดินบางลำพู ตรอกข้าวสาร ก็คงพอทราบว่ามีแหล่งผลิตใบ
ประกาศนียบัตร บัตรนักเรียนนักศึกษาได้เกือบทุกสถาบัน แต่กลายเป็นว่า สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
วันนี้ จัดการศึกษาไม่ต่างกับ “ปริญญาบัตรตรอกข้าวสาร” เปิดหลักสูตรหารายได้กันเป็นกอบเป็นกำ
บางแห่งเปิดรับนักศึกษาปีละหลายๆ รุ่นในหลักสูตรเดียวกัน กระทั่งผู้สอนมัวสาละวนกับการหากิน
ไม่มีเวลามากำกับดูแลให้คำปรึกษานิสิตที่เป็นหน้าที่หลัก ไปใส่ใจเอาใจลูกศิษย์ “ผู้ใหญ่” ที่วันหนึ่ง
อาจกลายเป็น “ลูกศิษย์ดันอาจารย์” ไปสู่ตำแหน่งใหญ่โต
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“นักวิชาการที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมได้ในวันนี้” อาจดูจะบางตา เพราะมีทั้งพวกที่อยู่ได้ไม่ว่า
ใครจะขึ้นมาปกครอง กับพวก “เลือกข้าง” แบบเทใจ ทำให้เมื่อสังคมมองมาที่แวดวงวิชาการจึงเกิด
ความวังเวงและอ้างว้างไม่รู้จะพึ่งพาใครได้ แต่ผมขอยืนยันว่านักวิชาการอย่างผมและอีกหลายๆ คน
พวกเราใด้เริ่มทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีมาตรการหลากหลายตั้งแต่การช่วยกัน “คว่ำบาตร
คนนอกรีต” หรือ พวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างความเป็น “ปัญญาชน” เข้ามาแสวงประโยชน์จากการศึกษา
หาความรู้ของผู้คน เพื่อประกาศให้สังคมรับรู้ พวกเราปวารณาตัวเป็นทางเลือกให้สังคมได้มั่นใจว่า
เมื่อยามคับขัน ท่านจะไม่โดดเดี่ยว ขอเพียงสังคมพร้อมที่จะรักษาปกป้องสิทธิของตนเองและพร้อม
จะโอบอุ้มเชิดชูคนทำดีคิดดี
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พร้อมกันนี้ ขออนุญาตใช้พื้นที่คอลัมน์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาส SME
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการเข้าสู่ AEC” ซึ่งจะมีวิทยากรชั้นแนวหน้าทั้งภาครัฐเอกชนให้ความรู้ฟรีๆ
ที่ห้องประชุม ๔ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ถนนพิชัย ใกล้แยกขัตติยานี
ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม นี้ ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการเข้าพื้นที่นะครับทางเจ้าหน้าที่จะให้ความ
สะดวกท่านถ้าเข้าร่วมการสัมมนา
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อยากได้อย่างเขา ต้องทำให้ได้อย่างเขา
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สังคมเราผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรมามาก เราเคยมีประสบการณ์เรื่องของ “ยันตระ นิกร เณรแอร์”
มากระทั่งวันนี้เรามี “สมีคำ” เหตุการณ์หมุนเวียนเหมือนวัฎจักรซ้ำรอยเดิม เราก็ยังคงได้ยินเสียงพร่ำ
บ่นรู้สึกหดหู่สะเทือนใจ แต่ไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขจัดการกับปัญหาขบวนการลวงโลกต่างๆ ในสังคม
นี้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดหน้าเทียมตาประเทศเพื่อนบ้าน
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หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ประชาคมอาเซียนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการเป็น “ตลาดเดียวเหมือนตลาดร่วมยุโรป หรือ EC” ในฐานะประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC แต่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และ สิงคโปร์มองไกลไปกว่านั้น อย่าง
กรณีมาเลเซียเองซึ่งมีประวัติความรุนแรงในสังคมทั้งเรื่องเหยียดผิดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ฆ่าแกงกันมาระ
หว่างคนมุสลิมชนส่วนใหญ่กับชาวจีนคนกลุ่มน้อยแต่วันนี้ก็สามารถปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกัน
ได้และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน นายราซัค ประกาศพร้อมจะให้มาเลเซียเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว
(developed country) ในปี พ ศ 2563”
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ต้องยอมรับว่าคนในสังคมของเราส่วนใหญ่มีคนเก่งมีคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าทั้งสอง
ประเทศนี้รวมกัน หากเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนประชากร แต่คนของเราบางส่วนยังมีแนวคิด
ทัศนคติในทางไม่ถูกต้อง และสังคมเรายังไม่ส่งเสิรมให้โอกาส “คนดีจริง เก่งจริง” ซึ่งผมพูดและ
เขียนถึงในหลายวาระโอกาส ทำให้บรรดา survivors ในสังคมนี้กลายเป็นพวก “ฉลาดแกมโกง” เรา
ถึงได้เห็นกรณีน่าสนใจหลายเรื่อง เอาอย่างง่ายๆ เรากำลังจะมีทีวีดิจิตอลในอีกไม่นาน แต่ในช่วงที่เรา
กำลังดูเคเบิลทีวีกันอยู่นี้ ทราบมาว่า บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ ไม่อาจทนกับการแฮค (hack)
เอาสัญญาณไปจัดจำหน่ายให้คนที่อยากดูของแพงแต่ไม่ต้องจ่ายแพง จึงว่าจ้างบริษัทหนึ่งให้เข้ามา
แก้ไขพร้อมทำสัญญาด้วยว่าหากยังคงแฮกได้ จะต้องจ่ายค่าทำขวัญให้เขาร่วมๆ ร้อยล้านบาท ทำให้
บรรดาพวกขี้โกงวันนี้ดิ้นรนเอาตัวรอดไปขโมยสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ASTRO ของ
มาเลเซีย หรือ ระบบ HD ของเวียดนามมาให้บริการแทน เรียกว่าจะป้องกันอย่างไรก็ยังมีช่องให้ดิ้นไป
ได้ แยบยล ยิ่งกว่า “เอ็ดเวิร์ด สโนเดน” หรือ “วิกิลีก” ที่มหาอำนาจกำลังล่าตัวกันจ้าละหวั่น
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ผมจึงอยากให้พวกเรามองปัญหาแบบใจกว้างๆ และช่วยกันมีทัศนคติและคิดแบบสร้างสรรค์ ผมเห็น
ตัวอย่างที่บริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่รายหนึ่งส่งทีมทนายมาเล่นงานอาบังขายกาแฟ ต่างกับความคิดของคน
หลายๆ คน เพราะคนส่วนใหญ่ยังแยกแยะคำว่า “ความผิด” กับ “การให้อภัย” ด้วยมุมมองที่อาจเอา
ตัวท่านเองเข้าไปเป็นตัวตั้งกันมากเกิน เพราะคงคิดว่าถ้าตนเองมีปัญหาคล้ายๆ กัน น่าจะไม่ต้องถูก
5
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ดำเนินการใดๆ เหมือนอย่างกรณีนักกีฬาทีมชาติไปทำขายหน้าชาวโลกไล่เตะต่อยกระทืบกันกลาง
สนามกีฬาแล้วออกมาขอโทษผ่านยูทูป ยังมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งความมีเมตตาถือเป็นคุณธรรมที่ดี แต่
นั่นไม่ใช่ว่า การขอโทษแล้วจะพ้นผิดไปได้ แม้แต่ในทางศาลหากจำเลยสำนึกผิดก็ถือเป็นข้อที่จะนำ
ไปผ่อนปรนบรรเทาโทษ แต่ “ความผิดยังอยู่” ยังต้องมีโทษไปตามความหนักเบา
เราต้อง “คิดอ่านและพิจารณาอย่างมีสติ” บางคนบอกว่าสังคมนี้ “เอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นที่ตั้ง” ซึ่ง
ส่วนหนึ่งผมเห็นด้วย เพราะไม่เช่นนั้น เราจะไม่เห็นปรากฏการณ์ พระผู้ใหญ่สึกออกไปอยู่กับสีกา พา
เอาญาติโยมฟูมฟายกระจองงองแง เพราะไปยึดติดกับ “ตัวตน” ของคนที่เชื่อถือเคารพศรัทธา จึงเป็น
เหตุให้หนังดราม่า Drama ละครน้ำเน่าออกมาฉายได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางเรื่องเอามาสร้างใหม่นับสิบครั้ง
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ถ้าเราอยาก “เป็นเหมือนเขามีเหมือนเขา” เราต้อง “ทำให้ได้อย่างเขา” เป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนไทย
ทุกคนคิดกันให้ได้ ผมเคยเห็น คนในบางองค์กรมีแต่ความริษยาเคียดแค้น เห็นคนมีตำแหน่งสูงกว่า
ได้สิทธิประโยชน์ มีที่จอดรถเฉพาะ มีโอกาสใช้ทรัพยากรต่างๆ มากกว่า ก็ไปนินทาว่าร้ายอย่างขาด
สติพินิจดูว่าเขาทำอะไรเพื่อองค์กรบ้าง ได้แต่หน้ามืดมีเดียรถีย์จิตตั้งกลุ่มนินทาให้ร้ายเขา แทนที่จะ
พัฒนาตัวเองให้ทัดเทียม ถ้าอยากได้เหมือนเขาก็ต้องพัฒนาตนเองเป็นผู้จัดการให้ได้ เป็นผู้นำองค์กร
ให้ได้ นี่คือตัวอย่างการพัฒนาที่ผมเห็นมาในหลายสังคม ซึ่งในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษาก็ยัง
ต้องโทษที่การบริหารจัดการศึกษาเรายังไม่เอื้อให้มีการ “ส่งเสริมคนดีจริง เก่งจริง” ดังที่ผมได้พูด
และเขียนถึงในหลายวาระโอกาส ผมยังยืนยันที่จะรณรงค์ให้สังคมจะต้องพึ่งพา “แวดวงวิชาการได้
เหมือนที่คนมองวงการตุลาการเป็น the last resort หรือที่พึ่งท้ายสุดของคนเรา” แต่หากสังคมยังยอม
อยู่กันแบบหลอกลวงจอมปลอม ขนาดหน้าตัวเอง จมูกตัวเองยังปลอม หรือ คนในวงการวิชาการ
ยังไม่เข้าใจว่า “การทำการศึกษาเชิงพาณิชย์แบบในปัจจุบันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของ
สังคม ไม่เข้าใจว่าการเอาผลงานของนิสิตนักศึกษามาอ้างแล้วไม่ให้เครดิตเขานั้นเป็น plagiarism
ถึงจะจ้างวานแต่โดยมาตรฐานทางจริยธรรมเขาถือเป็นความผิดร้ายแรงเข้าขั้นปาราชิกในทาง
ธรรม” ถ้ายังไม่เข้าใจและยังทำกันอยู่แบบไม่สะทกสะท้าน ก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองดีในการ
สะท้อนปัญหาให้สังคมรับทราบอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่สังคมจะรับไปดำเนินการอย่างไรคงต้องสุดแต่
ทุกท่านจะเห็นควร
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“มารยาท” ในการใช้คำว่า “ด๊อกเตอร์” คำว่า “อาจารย์” นำหน้าชื่อ
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

สังคมวันนี้มีเรื่องให้ต้องพูดถึงมากมาย ผมไม่อยากให้คนส่วนใหญ่เกิดความท้อแท้หน่ายแหนงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้า
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงเรื่องของ “ความบ้าคลั่งในอำนาจยศศักดิ์” ที่ระบาดมาถึงวงการการ
ศึกษาไทยอย่างรวดเร็ว ต้องฝากไปถึง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่” คุณ จาตุรนต์
ฉายแสง ให้ช่วยเร่งรัดสะสางแก้ไชปัญหาที่เกิดขึ้น
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ผมจำได้ว่าในช่วงเป็นนิสิตจุฬาฯ เมื่อสามสิบปีก่อนเคยมีคนพูดขึ้นมาว่า อีกไม่นานปริญญาตรีจะ
เกลื่อนเมืองปริญญาโทจะท่วมท้นล้นหลาม เพียงเวลาไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นจริงอย่างที่เห็น มาถึง
วันนี้ปริญญาเอกกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยใฝ่ฝันหา แต่มีคนนิสัยเสีย “อยากได้โน่นนี่ แต่ไม่
อยากออกแรงมาก ซื้อได้ก็ซื้อ วิ่งเต็นได้ก็เอา” เหตุผลความจริงประการหนึ่ง “เป็นเพราะต้องการมีไว้
เพือ่ ลบปมด้อยตนเอง หรืออาจเพือ่ เรียกร้องความสนใจสร้างความโดดเด่นสำหรับไปแสวงหาประโยชน์
ด้านอื่นต่อไป” ในขณะที่นักวิชาการอย่างพวกผมจำนวนไม่น้อย “พยายามแผ่เมตตา” ที่จะให้เกียรติ
และเฝ้าดูด้วยความระมัดระวังต่อสิ่งที่พบเห็นเจนตามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ด้วยเกรงว่ารีบโวยวายหรือ
ทำตัวเป็นกระบอกเสียง whistleblower ให้สังคมได้รับรู้ความเละเทะเน่าเฟะของคนพวกนี้ จะถูก
กล่าวหาว่า มีจิตริษยาตาร้อน หรือไปขัดผลประโยชน์กับคนเหล่านั้นจึงทำให้ได้เห็นมนุษย์เผ่าพันธ์
“ด๊อกเตอร์ห้องแถว” ใช้คำว่า “ด๊อกเตอร์” อย่างพร่ำเพรื่อ ทั้งพิมพ์ในนามบัตร ทั้งโฆษณาขึ้นป้าย
หาเสียง ออกรายการวิทยุโทรทัศน์ ทั้งที่น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่า “ปริญญาเอกกำมะลอเหล่านั้นได้มาด้วย
วิธีใดบ้าง”
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เรื่องราวที่ถูกเปิดโปงขึ้นเวลานี้ของบางสำนัก บางสถาบันที่ตามข่าว “จดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียน
อนุบาล” แต่สามารถประสาทปริญญาเอกให้กับดารานักร้องนักแสดง นักการเมือง ครูบาอาจารย์
จำนวนหนึ่ง เป็นหนึ่งในหลายประจักษ์พยานที่ยืนยันได้ว่า “ขบวนการฉ้อฉล หากินกับความมักมาก
อยากได้โน่นนี่ของมนุษย์ยังคงปฎิบัติการได้ไม่เสื่อมคลาย” ในเมื่อวันนี้สังคมเปิดกว้างและลุกขึ้นมา
จัดการกับมิจฉาชีพหลายกลุ่ม ผมจำเป็นต้องอาศัยจังหวะ “ตีเหล็กเมื่อร้อน” ในเมื่อเรากล้าวิจารณ์คน
อื่นได้ ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในวงการการศึกษาเต็มรูปแบบบางแห่งบางสถาบันก็มีส่วนเชื่อมโยง
สนับสนุนให้พฤติกรรม “บ้าปริญญา” แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว หลายๆ แห่งคณาจารย์ถึงกับต้อง
“วิ่งรอกสอนในสถาบันและวิทยาเขตที่เปิดไปทั่วสี่มุมเมืองลามปามบานปลายไปถึงหัวเมืองใหญ่ใน
ต่างจังหวัด” เรามีพุทธพาณิชย์ได้ ครูบาอาจารย์มักง่ายโลภมากหลายคนในยุคนี้ก็สร้าง “การศึกษา
แบบพาณิชย์นิยม” ได้ไม่แพ้กัน
7
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ทำให้ไม่ต้องตั้งคำถามหรือประหลาดใจกันอีกต่อไปว่า ทำไมเยาวชนคนเก่งของสังคมเราจึงดีเด่นเก่ง
จริงเก่งจังในวงแคบๆ เพราะครูบาอาจารย์จำนวนหนึ่งมีส่วนสร้างปัญหา ทำให้ โรงเรียนกวดวิชา
โรงเรียนสอนภาษา กระทั่งโรงเรียนสอนเด็กทำการบ้านก็มีให้ใช้บริการ สะท้อนคุณภาพการศึกษา
ไทย การขาดความรับผิดชอบและเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของคนในแวดวงการศึกษา ตั้งแต่ครูมีหนี้คนละ
ล้านไปกระทั่งครูบาอาจารย์ “ขายปริญญา ขายคุณวุฒิ หรือกระทั่งนักวิชาการบางกลุ่มกล้าเอาศักดิ์ศรี
วิชาชีพไปแลกกับอามิสสินจ้างหวังลาภลอยได้ตำแหน่งใหญ่โตนอกวงวิชาการ” ทำให้สังคมวันนี้
ระส่ำระสายหนักข้อขึ้น ทางสังคมวิทยาอาจเรียกเป็น “สภาวะไร้ชื่อแปหรือสังคมอลเวง (anomie)”
เพราะคนไม่คิดว่าอะไรคือแก่นสาร คุณธรรมความดี อะไรคือเรื่องน่าละอาย ความเกรงกลัวบาปเวร
ของคนแทบไม่มีในยุคนี้ ขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เป็นถือว่าถูกต้องพึงพอใจ

ูร๊ฟ
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ไม่เพียงสถาบันการศึกษา แม้แต่ “เครื่องแบบ เหรียญตรา” ที่คนเราอยากได้อยากมี เดี๋ยวนี้ก็มีสถาบัน
บางแห่งสามารถดีไซน์หลักสูตร ออกแบบเครื่องหมาย กระทั่งเครื่องแต่งกายคล้ายทหารตำรวจ ถึงจะ
มีหนังสือทางราชการของหน่วยงานทหารอย่าง “กรมการรักษาดินแดน” ออกมากแจ้งการไม่รู้เห็น
เกี่ยวข้อง ก็ยังอุตส่าห์มีดารา นักธุรกิจ คนอยากได้ยศศักดิ์พวกพ้องพาเหรดเข้าอบรม มีทั้งที่รู้อะไรเป็น
อะไร และไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าวเลยก็มี อย่างนีก้ ถ็ ถือว่าล่อแหลมต่อการเข้าข่ายการหลอกหลวงฉ้อโกงประชาชนได้
เหมือนกัน
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คิดดูเถิดครับ เดี๋ยวนี้ “แม้แต่หน้าตา คนเรายังกล้าทำศัลยกรรมตบแต่ง กระทั่งตัวเองจะจำเค้าหน้า
ตัวเองเมื่อแรกเกิดได้ไหม” ถ้าขนาดตัวเองยังหลอกตัวเองได้ คนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็อยากให้คนเรียก
ว่า “อาจารย์ฯ” บางคน ไม่เคยเรียนหนังสือจริงจัง วิทยานิพนธ์ก็ลอกเขามาหรือมีคนเขียนแทน ยังจะ
กล้าให้คนเรียกว่า “ด๊อกเตอร์” ได้อย่างหน้าไม่อายผมต้องบอกให้สังคมนี้เข้าใจว่า “นักวิชาการอย่าง
ผมและอีกหลายต่อหลายคน” ไม่มีข้อรังเกียจเดียดฉันท์ที่จะเห็นนักวิชาการ (ของจริง) มีมากขึ้น
คนเรียนสูงขึ้น แต่วงการการศึกษาอยู่กันแบบ “สุกเอาเผากิน” เช่นนี้มานานแล้ว ถ้าเรายังปล่อยเอา
หูไปนาเอาตาไปไร่ ถือคติ “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” หรือมัวสนใจเรื่องชาวบ้านเรื่องไร้สาระ ไม่ทำหน้าที่
พลเมืองที่ดี ถึงคราววิกฤตก็ไม่ควรไปโทษใคร จึงขอเสนอไปยังผู้รับผิดชอบในวงการการศึกษาว่า
ต่อไปนี้ อย่าหาว่าจู้จี้ วางกฎระเบียบมาตรฐานอะไร แต่คนไหนจะใช้ “ด๊อกเตอร์” หรือ “อาจารย์”
นำหน้าชื่อ ขอร้องว่า ถ้าคุณไม่ใช่นักวิชาการทำงานสอนหนังสือ ทำวิจัยให้หน่วยงานสถาบันไหน
กรุณาออกกฎกระทรวงให้ ใช้ นาย นาง นางสาว สังคมจะไม่สับสน สำหรับ “คำว่า นักวิชาการอิสระ”
ก็ไม่พึงใช้ เพราะฟังดูคล้ายๆ อุตริอวดตน ส่วนมากจะขอเลี่ยงสังกัดเพราะหน่วยงานขอร้องมา หรือ
เป็นตัวช่วยในการพูดแสดงความเห็นแบบไม่ต้องรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าถ้าทำได้จะถือเป็นการ “ช่วยยุติ
พฤติกรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดในการเพาะเชื้อการฉ้อฉลหลอกลวงคนอื่นได้” ช่วยกันนะครับ เพื่อชาติ
บ้านเมือง
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กรณี “อุเทนถวาย” โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

การจะวิจารณ์อะไรมากไปคิดว่าไม่นา่ จะเหมาะ เพราะผมเป็นสมาชิกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เต็มตัวในฐานะทั้งศิษย์เก่าและครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิวิชาความรู้ให้นิสิต แต่เมื่อวันก่อนรับซอง
เงินเดือนพร้อมด้วยเอกสารเปิดผนึกแนบมาหนึ่งฉบับ (จุฬาสัมพันธ์ ฉบับพิเศษ) เป็น การไขข้องใจ
กรณีจดหมายจากสโมสรนักศึกษา มทร. ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เรื่อง ขอให้จุฬาฯ โอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้แก่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ซึ่งผมขออนุญาตนำสาระสำคัญ ๕ ข้อ แบบ
สรุปเรื่องที่มีการแถลงให้ประชาคมจุฬาฯ ทราบ มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ทั่วกันเพื่อความ
ชัดเจนทั้งในบริบทของกฎหมายและข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้จากสื่อกันเป็นส่วนใหญ่
ประการแรก
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การที่อุเทนถวายฯ อ้างพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่จะสืบทอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงห่วงใย
ในศิลปะการช่างของไทยว่าจะถูกต่างชาติเข้าครอบงำนั้นเป็นที่มาของการก่อตั้ง
“โรงเรียนเพาะช่าง” ในปี ๒๔๕๖ มิใช่ที่มาของ “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย”
ซึ่งเกิดขึ้นในปี ๒๔๗๕
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ประการที่สอง
		
		
		
		

การอ้างว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้แก่โรงเรียน
ก่อสร้างอุทเนถวายก่อน พรบ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จุฬาฯ ในปี ๒๔๘๒ โดย
อ้างอิงหนังสือหอรัฏฎากรพิพัฒน์และหนังสือกระทรวงวัง มีความคลาดเคลื่อน
เพราะทั้งสองฉบับปรากฏแต่เพียงว่าเป็นการพระราชทานเงินเพื่อสร้าง “โรงเรียน
นักเรียนเพาะช่าง” ไม่มีการอ้างไปถึงสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด

ประการที่สาม
		
		
		

ทางอุเทนถวายอ้างว่า ที่ดินบนที่ตั้งของวิทยาเขตอุเทนถวายนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ที่ดินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ทางจุฬาฯ ได้ชี้แจงโดยการนำแนวเขตที่ดินซึ่ง
สามารถระบุได้ชัดเจนว่าครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยเฉพาะด้าน
ทิศเหนือจดถนนสระประทุม ทิศตะวันออกยาวไปถึงสนามม้า เป็นต้น

ประการที่สี่
		
		

การอ้างหนังสือคำสั่งกระทรวงธรรมการ เรื่องตั้งโรงเรียนวิสามัญศึกาช่างก่อสร้างนั้น
เอกสารดังกล่าวกล่าวถึงที่ตั้งของโรงเรียนเท่านั้นมิได้มีการระบุเรื่องการมอบกรรมสิทธิ์
ที่ดิน เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจเสนาบดี จึงมิใช่เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดิน
9

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

ประการที่ห้า
		
		
		

การตราพระราชบัญญัติ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบล
ปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๒
ซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการถือกรรมสิทธิ์และ
มีอำนาจจัดการที่ดินผืนดังกล่าวอย่างถูกต้อง

นอกจากทั้ง ๕ ประเด็นสำคัญแล้ว ทางจุฬาฯ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
ชี้ขาดการยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.)” ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและมีมติให้อุเทนถวายขนย้ายและส่งมอบ
พื้นที่ดินให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ
ความเห็นดังกล่าวเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ และการ ถวายฎีกาของตัวแทนฝ่ายอุเทนถวาย ทางสำนัก
ราชเลขาธิการแจ้งให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยฯ ของ กยพ เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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ต

นั่นคือ ข้อมูลความจริงที่ปรากฏในเอกสารซี่งผมได้รับมาและพยายามสรุปสาระสำคัญที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการทำความเข้าใจต่อคนส่วนใหญ่ ส่วนตัวผมขอชื่นชม “คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุด
ปัจจุบันที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา” ซึ่งบางทีคนจำนวนหนึ่งอ่านเรื่องราวผ่านสื่อ
หรือมีใจโน้มเอียงมีอคติก็อาจไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งปรากฎชัดแจ้งดังถ้อยแถลงของจุฬาฯ
สิ่งที่ผมอยากให้สังคมนี้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน คือ การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมาย
ที่ผ่านกระบวนการมาอย่างถูกต้องชอบธรรม และขอให้มองประโยชน์ของส่วนรวมคนส่วนใหญ่เป็นที่
ตั้ง อย่ายึดติดกับค่านิยมความเชื่อส่วนตนเฉพาะกลุ่มพวก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้
ปลู ก ฝั ง ให้ ค นในสั ง คมสามารถเรี ย นรู้ ถึ ง สิ ท ธิ ห น้ า ที่ อั น มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ยาวนานกว่า ๘๑ ปีนี้ด้วย

อ
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ัง
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ห
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“อวดอุตริมนุสธรรม” โทษถึงปาราชิก
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

ผมเคยเขียนให้พวกเราฟังเป็นอุทาหรณ์ก่อนหน้านี้ว่า มีสองสามเรื่องที่ใครก็ตามจับเส้นถูกจะสามารถ
ทำเงินทำทองร่ำรวยมหาศาล เพราะสิ่งที่กำลังจะบอกกล่าวนี้เป็น “จุดอ่อน” อย่างยิ่งของมนุษย์ปุถุชน
ทั่วๆ ไป ได้แก่ ๑ ความงมงาย ถ้าใครเอาเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ไสยศาสตร์ ความไม่รู้ของมนุษย์
มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินได้รับรองว่ารวยไม่รู้เรื่อง คงเคยเห็นกรณี เจ้าสำนักต่างๆ ในอดีต
หลายต่อหลายราย อาศัยความ “งมงาย” หรือจะบอกว่าเป็น “ความเขลา (ignorance)” ของคนทำเอา
นายพล แม่ยายนายพลต้องหอบเงินมาบริจาคทำโน่นนี่เท่าที่รู้มาแรงสุดเป็นหลัก “ร้อยล้านบาท”
ประการที่สอง
		
		
		
		
		

ป
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ว

คือ เรื่องของความโลภ คงเคยได้ยินแกงค์หลอกลวงชาวบ้านด้วยการ “ล่อเหยื่อมาติด
กับ” อย่างเห็นคนไหนใส่ทองรูปพรรณเส้นโตๆ พวกนี้จะเดินตามประกบพอได้
จังหวะจะโยนสายสร้อยทองหรืออาจมีพระเลี่ยมทองเส้นโตกว่าเส้นจริงของเหยื่อ
แล้วทำทีเป็นเก็บทองได้ แสร้งเป็นคนดีอ้างว่า “เหยื่อกับตนเองเห็นพร้อมกันจะขอ
แบ่งคนละครึ่ง” เหยื่อคนไหนที่โลภมากอยากได้อยากมีของคนอื่น ก็อาจหลงเชื่อ
ยอมแลกสร้อยคอทองคำของจริงกับของเก๊ที่มิจฉาชีพเอามาล่อเหยื่อนั้น

ร
ต
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ประการที่สาม
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ูร๊ฟ

เรื่องของความไม่รู้จัก “ปลง” ในสังขารของคนเรา ผมเองเพิ่งกลับจากลาวได้หนึ่งวัน
หนึ่งคืน ยอมรับว่าคนลาวกับคนไทยมีความละม้ายคล้ายคลึงกันในเชิงวัฒนธรรม
รั ก สวยรั ก งามเหมื อ นกั น ที่ ไ ปเห็ น มาก็ พ บว่ า ธุ ร กิ จ เสริ ม ความงามของคนไทย
สามารถบุกตลาดลาวได้อย่างน่ายินดีปรีดา ผมไปเวียงจันทร์ก็เห็น ผ่านไปหลวงพระ
บางก็เห็น เรียกว่าถ้าเราเป็นคนไทยก็คงภูมิใจอย่างแน่นอน แต่เรื่องนี้สะท้อนบางสิ่ง
บางอย่างให้พวกเราได้คิดกันว่า ความอยากมีชีวิตเป็นอมตะ ความไม่รู้จักเข้าใจใน
วัฎฎะสังสารของมนุษย์ คือ ช่องทางในการทำให้คนเราสามารถทำเงินทำทองได้
มากมายเช่นกัน ดังเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นคุณหนูหน้าใส ไร้สิวฟ้าราคี เหตุผล
สำคัญนอกจากความสวยงามเฉพาะตัววัยรุ่นสมัยนี้ยังมองเป็นช่องทางในการก้าว
กระโดดไม่ต้องทำงานหนัก จับพลัดจับผลูไปเป็นดารานักร้องนักแสดง ได้ค่าตัว
โฆษณาครั้งละสองสามแสนบาทก็มี บางทีเป็นล้านก็เคยได้ยินมา

เหล่านี้คือสิ่งที่ก่อให้เกิด “อวิชชา” ซึ่งบางคนบอกว่าเหมือนกับคำว่า ignorance ในภาษาอังกฤษ
เพราะเป็นลักษณะของการเข้าครอบงำโดยกิเลศโดยสิ่งต่างๆ ที่คนเราอยากได้อยากมี ทำให้บางครั้งคง
เคยได้เห็นข่าว สีกาบางคน หรือ โยมบางคนเมื่อเจอกับใครก็ตามที่รู้จุดอ่อนเหล่านี้ดี ก็อ้างโน่นอ้างนี่
11
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ทำเสน่ห์ยาแฝด ใช้กลเม็ดยุทธวิธีต่างๆ บางรายเสียเงินไม่พอยังเสียตัวเสียความสาวสังเวยกิเลศบน
ความมีอวิชชาดังนี้อยู่หลายราย
สิ่งที่เราเคยทราบในทางสงฆ์ว่าเป็นการ “อวดอุตริมนุสธรม” นั้น ในทางพระธรรมวินัยทราบจากผู้รู้ว่า
เป็นอาบัติปาราชิก ซึ่งถือเป็นโทษสถานหนัก คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์ ผมเองได้พบเห็น
พระดี พระแท้ และ พระเก๊ อยู่มากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทาง พศ หรือ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คงไม่อาจนิ่งดูดาย หรือ จะมองเป็นเรื่องของพระจัดการกันเองได้ เพราะใน
สังคมพระกับสังคมฆราวาสบางกรณีก็ดูจะคล้ายๆ กัน มีข่าวลือเรื่องการวิ่งเต้นสมณะศักดิ์ มีเรื่องการ
คอรัปชั่น ที่บางคดีพิจารณากันเพิ่งจะลงตัวเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ญาติโยมบางรายอยากได้
เครื่องราชย์เอาไว้เชิดชูวงศ์ตระกูล ถึงกับยอมบริจาคด้วยความเชื่อถือ ศรัทธา และบนความไม่รู้ไม่
เข้าใจ ทำให้บางครั้งกลุ่มคนที่รู้ช่องทางและโอกาสเหล่านี้จะอาศัยเป็นช่องทางแสวงประโยชน์ได้
อย่างแยบยล

ูร๊ฟ
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สี่ห้าเรื่องที่หากินกับมนุษย์บนโลกนี้ได้ตลอดกาล

น
ห

โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

เรื่องราวบนโต๊ะอาหารบางทีเอามาใช้กับการดำเนินชีวิตได้หลายกรณี อย่างวันหนึ่งผมได้ไปร่วม
รับประทานอาหารกับผู้อาวุโสทั้งอายุและประสบการณ์ เรียกกันตรงไปตรงมาว่า “สูงวัยทั้งอายุและ
ความชำนาญ” พวกเราพูดคุยกันสัพเพเหระตั้งแต่เรื่องหยอกล้อติฉินนินทากันตามธรรมดาของมนุษย์
ไปกระทั่งเรื่องของบ้านเมืองและสังคม
มีผู้ให้ข้อคิดขึ้นมาน่าสนใจ เพราะเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในทุกวันนี้
ที่เราอาจไม่เชื่อว่ายังมีคนจำนวนหนึ่งกระเบียดกระเษียรเอาขวดน้ำพลาสติกเติมน้ำประปากรอกใส่ท้อง
กับคนอีกกลุ่มที่ทานอาหารมื้อละหลายๆ หมื่นเป็นประจำ นั่นคือช่องว่างหรือระยะห่างทางชนชั้นใน
สังคมไทย ซึ่งภาพรวมอาจดีขึ้น แต่บนการพัฒนาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายปีที่ผ่านมา คน
ไทยอาจดูเหมือนมีรายได้ดีเหนือเพื่อนบ้านใน CMLV อย่างเขมร เมียนมาร์ ลาว และเวียดนามอยู่บ้าง
แต่คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามอยู่เสมอมา
พวกเราทานข้าวไปคุยไป ถกเถียงกันเรื่องข้างต้นอยู่พักหนึ่งก็มีคนพูดขึ้นว่า สาเหตุที่คนไหนรวยแล้ว
ก็ยิ่งรวย เพราะเขามีเคล็ดลับ “ความร่ำรวย” ในการทำมาหากินกับคนอยู่ ๔ อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน
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ในโต๊ะอาหารพยักหน้ายอมรับว่าเป็นเรื่องจริง ลองมาพิจารณาดูครับว่า ๔ เรื่องที่หากินกับคนบน
โลกนี้มีอะไรบ้าง
เรื่องแรกที่น่าเชื่อได้ว่าทำให้คนเราทุ่มเทกายใจและทรัพย์สินเงินทองได้อย่างไม่ต้องโอภาปราศรัย นั่น
คือ “ความเชื่อถือ ศรัทธา” ซึ่งเคยได้ยินมาว่า มีนายทหารบางคนมาเล่าให้ฟังว่า แม่ยายของตนแอบเอา
เงินไปบริจาคให้กับวัดที่เขานับถือศรัทธาเจ้าอาวาสเป็นเงินหลายสิบล้านบาท หรือส่วนตัวเคยเห็น
บรรดาแม่ยกลิเก ดารา ที่วันนี้พัฒนามาเป็นวัยรุ่นเด็กผู้หญิงน่าจะอยู่ในชั้นมัธยมบ้าง อุดมศึกษาบ้าง
ไปยืนเกาะรั้วรอรับดารานักร้องที่ตนเองเป็นแฟนคลับ บางคนยอมอดตาหลับขับตานอน ไปกางเต็นท์
เฝ้ากันถึงหน้าโรงแรมก็เคยมีให้เห็น

ูร๊ฟ
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ทำให้คนที่คิดจะทำการค้าการขายถ้า “จับจุด” ได้ว่า คนเราลองได้เชื่อถือหรือศรัทธาอะไรอย่างฝังใจ
แล้ว ก็คงเหมือนกับพวกผู้ก่อการร้ายที่สามารถมอมเมาเด็กและเยาวชนให้กระทำการบางอย่างที่เรา
ไม่คาดคิดได้ เพียงเพราะอ้างในสิ่งที่พวกเขาเชื่อถือศรัทธา

ร
ต

เรื่องต่อมา คือ “ความกลัว” มนุษย์ถือว่า ความกลัวเป็น “ดาบสองคม” นัยหนึ่งหากมองในทางดี ความ
กลัวเป็นกลไกป้องกันตนเอง ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งอันตรายก็จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปใกล้หรือหาทาง
แก้ไขพัฒนาเพื่อไม่ให้อยู่ในอันตรายนั้น ขณะเดียวกันหากเกรงกลัวอันตรายมากเกินไปมนุษย์จะอยู่ใน
อาการอกสั่นขวัญแขวน ใครบอกให้ทำอะไรก็จะเชื่อฟังและคล้อยตาม ถือเป็น จุดอ่อน ที่คนทำมา
ค้าขาย บางคนหัวไวถือเป็นช่องทางในทางทำมาหากิน แทบไม่ต้องยกตัวอย่างก็คงพอนึกออกถึงธุรกิจ
หลายประเภทที่โฆษณาให้เห็นภัยอันตรายต่างๆ ถ้าเราไม่ป้องกันหรือเข้าร่วมธุรกิจกับเขาก็จะมีความ
เสี่ยงสูง ซึ่งแต่ละปีคนจำนวนมากก็ยินดีจะจ่ายเงินหรือทำให้ธุรกิจที่อาศัยช่องว่างแห่งความกลัวของ
คนในการทำมาหาได้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากยกไปถึงเรื่องทางการเมือง ขนาดการเมืองระหว่าง
ประเทศ คนยังเคยโดนหลอกให้เชื่อว่าซัดดัมมีอาวุธทำลายล้างสูง กระทั่งบุกเข้าไปถึงแบกแดดค้นทุก
ซอกมุมก็ไม่พบอาวุธดังกล่าว แต่อริ กั แตกเป็นเสีย่ งๆ คนได้ประโยชน์คอื คนปล่อยข่าว เข้าไปกอบโกย
ทรัพยากร ด้วยการวาดภาพ “ความน่าหวาดกลัว” ให้คนค่อนโลกหลงเชื่อได้สนิทใจ

อ
ื
ส
ัง

น
ห

เรื่องของ “ความโลภ ความอยากได้อยากมี” เป็นอีกกรณีที่ทำให้คนต้องควักกระเป๋าจ่าย บางทีจ่ายมาก
ขนาดใช้เงินเป็นล้านๆ อย่างแชร์ลูกโซ่สมัยก่อนๆ ที่นายทหาร นายตำรวจ คุณหญิง คุณนาย กลายเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรทั้งในและนอกประเทศ บางคนเพิ่งกลับมาปรากฏตัวให้เห็นหลังอายุความเสร็จสรรพ
จึงนำเสนอมาเพื่อท่านผู้อ่านพิจารณาว่า ท่านอยู่ในข่ายหรือกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือหรือเหยื่อของ
กลุ่มคนกลุ่มใดในสังคมของเรานี้บ้าง
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“บราซิล” น่าเอาอย่าง
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

อีกไม่นานประเทศซึ่งมี จีดีพี GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของทวีปอเมริกาใต้อย่างบราซิลจะได้จัด
งานใหญ่หลายงาน ทั้งโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ถือเป็นโอกาสในการสร้างชื่อและเรียกแขก หรือ
นักท่องเที่ยว นักลงทุนให้หันมาสนใจประเทศที่บางทีอาจถูกเข้าใจผิดว่ามีดีเฉพาะร้องเพลงเต้นรำหรือ
เตะฟุตบอล
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บราซิลมีผู้นำ คือ ประธานาธิบดีซึ่งย้อนกลับไปในสมัยเดียวกับประเทศไทยเราเผชิญกับปัญหาผู้นำ
เผด็จการทหารช่วงทศวรรษ 1970 หรือช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 6 ตุลา นั่นเอง โดยประธานาธิบดีคนนี้
เป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยุคนั้นและถูกจับถูกทรมานพบเห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกข่มเหง
รังแกทางร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัส เมื่อตัวเองได้เป็นใหญ่มีอำนาจก็ไม่ลืมความหลัง ได้ตั้ง
คณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมามีชื่อว่า Truth Committee หรือ คณะกรรมการค้นหาความจริง
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ผมได้เห็นคลิปวิดีโอซึ่งทางสำนักข่าว อัลจาซีรา Aljazeera นำมาเผยแพร่เมื่อวันสองวันก่อนทำรวมกัน
สองภาค ดูแล้วมีความประทับใจ แม้โครงการ “ค้นหาความจริง” นี้จะมีคนของรัฐในอดีตเป็นตำรวจ
อายุวันนี้เกือบแปดสิบปี ให้ความร่วมมือบอกจุดเชือด จุดยิง จุดนำไปเผาอย่างละเอียด เขาบอกว่าใน
วันเก่าๆ เขาทำอะไรลงไปด้วยความเชื่อผิดๆ รับใช้เผด็จการ มาถึงวันนี้เขาขอรับใช้พระเจ้า (God) บ้าง
จึงเสนอตัวออกมาเปิดเผยเรื่องราวความโหดร้ายทารุณในยุคนั้นอย่างละเอียดลออ
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ผมเห็นเช่นนี้จึงเกิดความคิดว่า แนวทางการดำเนินการเพื่อสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
ความขัดแย้งระหว่างคนสีเสื้อต่างๆ กลุ่มความคิดไม่ลงรอยกันในสังคม น่าจะลองหยิบยืมแนวทางวิธี
การดังกล่าวนี้มาใช้บ้าง เพราะคนออกมาเปิดเผยไม่ต้องรับโทษใดๆ แต่อาจมีการเดินทางไปขอโทษ
ญาติมิตรของคนที่เขาเคยสังหารหรือทรมานในอดีตเหมือนการสำนึกบาปแล้วล้างบาปประมาณนั้น
จึงไม่อยากเห็นการตั้งคณะกรรมการหลายต่อหลายชุดเมื่อดูรายชื่อมีแต่คนอยากมีชื่อมากกว่าคนอยาก
ทำงาน และบางทีก็ไม่ค่อยกล้าฟันธงหรือยืนยันในความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และมักลงเอยด้วย
การปล่อยให้ปริศนาความลึกลับยังคงคาราคาซังอยู่ต่อไป ไม่เคยเปิดโปงหรือชี้ชัดลงไปว่า จุดผิดพลาด
หนทางแก่ไขไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นปัญหาในอนาคตจะทำกันอย่างไร
จริงๆ ไม่เพียงแต่ “บราซิล” หรือประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจ เพราะ
ประเทศอย่างเกาหลีใต้ ก็ดี จีนก็ดี ได้ทราบจากบทความสารคดีหลายแห่งเห็นตรงกันว่า ความเปลีย่ นแปลง
ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556
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ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของเขามาถึงวันนี้ได้ เพราะการผนึกกำลังร่วมใจกันไม่มีฝักฝ่ายของ
คนในชาติ บริษัท ใหญ่ๆ อย่างซัมซุง ฮุนได ล้วนแต่ทำอุตสาหกรรมเล็กๆ ในครัวเรือนกันมา ก่อนจะ
เจริญเติบโตก้าวทยานขึ้นสู่เวทีโลกในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์กระทั่งส่งคน
เดินทางไปดวงจันทร์ได้
ขณะนี้ประเทศไทยเราเหลืออีกเพียงสองปีเศษการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีความสมบูรณ์อย่างเป็น
ทางการ มาวันนี้ เรายังคงถกเถียงกันอีกหลายเรื่อง ทั้งกฎระเบียบ ทั้งเงื่อนไข การค้าการลงทุน รวมไป
ถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ไม่ค่อยเห็นมีการใส่ใจเรื่องสำคัญที่พูดถึงมาทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่
เพราะแม้แต่ฮาวาร์ด หรือ สถาบันชั้นนำของโลกอีกหลายแห่ง เชื่อกันว่า มหาวิทยาลัยเหล่านี้ลึกๆ แล้ว
ไม่ได้สอนอะไรนักศึกษา แต่สิ่งต่างๆ เป็นเรื่องความสามารถในการประยุกต์ของนักศึกษาเข้ากับชีวิต
ประจำวันของเขาเอง มหาวิทยาลัยเพียงให้ “ตรา หรือ แบรนด์ brand” ซึ่งคนส่วนใหญ่เชื่อถือเป็น
ใบเบิกทางให้กับศิษย์เก่าในการประกอบอาชีพได้เองกระทั่งผลิตคนดังอย่าง Mark Zuckerberg
Warren Buffet เป็นตัวอย่าง
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ป่าไม้ เณรคำ รถหรูและรถซิ่งไม่คืบหน้า
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โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

พิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

มีคดีซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งสะเทือนขวัญเขย่าขวัญและ ถูกกล่าวขวัญถึงกันหลายคดี
โดยปกติ “คดีทำนองดังว่า” จะได้รับการแก้ไขดำเนินการคลี่คลายทั้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รักษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งรีบ กระทั่งมักมีการเหน็บแนมอยู่เสมอว่า ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จะเน้น
ทำคดีเฉพาะที่สื่อและสังคมให้ความสนใจ ใครที่มีคดีความเมื่อเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือล่าช้าเกินการณ์
บางทีเราคงเคยเห็นคนไปทุบรถ ไปปีนเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกร้องความสนใจให้สื่อมาทำข่าว กลายเป็นว่า
พนักงานตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามครรลองวิธีการและอำนวยความ
ยุติธรรมให้ประชาชนยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นที่น่าพึงพอใจของคนส่วนใหญ่
ผมจึงลองไล่เรียงดูพบว่า มีหลายคดีสำคัญซึ่งแรกเริ่มดูเหมือนจะทำท่าขึงขังเอาจริงเอาจัง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป เรียกได้ว่าเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกับคดีสามัญทั่วๆ ไปที่มักได้ยินข้อครหาว่า อาจมีผู้มี
อิทธิพลอยู่เบื้องหลังบ้าง มีการขอกันบ้าง มีการวิ่งเต้นล้มคดีบ้าง หรือกระทั่งมีเรื่องราวกล่าวหาว่าเกิด
ความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ก็มี นับว่าที่ยกตัวอย่างมาคือหยิบมือเดียวของ
ข้อติติงทางสังคมต่อเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ยังมีความสลับซับซ้อนชวนให้เกิดข้อกังขาอื่นๆ
อีกมากมายแตกต่างกันไปในแต่ละคดีความ
15
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“คดีความสำคัญ” ที่กำลังเขียนถึงนี้ มีชัดๆ อยู่สี่ห้าคดี ได้แก่ กรณีรุกที่สงวนหรืออุทยานแห่งชาติของ
บรรดาผู้ประกอบการรีสอร์ทที่พักตากอากาศทั้งหรูและไม่หรู เคยเป็นเรื่องฮือฮาสมัย นาย ดำรง พิเดช
เมื่อครั้งอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้นำกำลังทลายรีสอร์ทแห่ง
หนึ่ ง และยั ง มี ง านค้ า งเก่ า กระทั่ ง วั น นี้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง มาเป็ น กรรมการผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า การได้อำนาจหน้าที่เข้ามากำกับ
ดูแลหน่วยงานที่ตนเคยสังกัดอยู่ จะสามารถเดินหน้าเอาผิดกับบรรดาผู้ละเมิดกฎหมายได้จริงหรือไม่
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แต่สำหรับคดี “อดีตพระเณรคำ” ซึ่งท้าทายกฎหมายและข้อบัญญัติของคณะสงฆ์ในการแสดงตนอย่าง
โจ่งแจ้งว่าได้กระทำผิดพระธรรมวินัยในหลายวาระโอกาส ทาง “ดีเอสไอ” ตัวตั้งตัวตีในการเข้ารับ
ดำเนินคดีเป็น “คดีพิเศษ” ดูเหมือนล่าสุดหลังจากทราบทางสื่อมวลชนว่าตัวผู้ต้องหาได้หลบหนีมา
อยู่ที่ สปป ลาว ได้มีการประสานทางคดีกับเจ้าหน้าที่ลาว และหลายๆ ส่วน แต่ถึง ณ ปัจจุบัน เรายังไม่
เห็นตัว “เณรคำ” แม้จะมีข่าวคนรอบข้าง เช่น อดีตคนใกล้ชิดออกมาจะฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นหลักร้อยล้านบาท หรือ บรรดาบุคคลคณะบุคคลที่ออกโรงปกป้องอย่างสุดชีวิต ได้ยิน
ว่าจะเอาผิดทางอาญาอย่างโน้นอย่างนี้ ก็ไม่มีความคืบหน้าให้ได้ทราบเหมือนอย่างเคย
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เช่นเดียวกับ “คดีรถหรู” ที่เริ่มเห็นออกมาวิ่ง “เกลื่อนเมือง” สร้าง “ความเดือดร้อนรำคาญ” ทั้ง
มลภาวะทางเสียงและความอันตราย ให้กับสาธารณชนคนใช้รถใช้ถนน ท่านทั้งหลายคงยังไม่ลืมคดี
ทายาทคนดังขับรถหรูลากตำรวจไปไกลหลายร้อยเมตรถุงวันนี้ “หมายจับ” ตำรวจด้วยกันยังเห็น
ไม่ค่อยตรงกับทางอัยการ เท่าที่พบมาทางตำรวจที่ชอบตั้งด่านทั้งของจริงและของปลอม มักไม่กล้า
เอาผิดคนขับรถหรู ด้วยเกรงใจหรือเกรงกลัวอย่างไม่มีเหตุผล เพราะเข้าใจผิดว่ารถหรูทุกคัน “มีเส้น”
จึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวข้องแวะ ทำให้สังคมเราพากันแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองและอำนาจ
เพราะเชือ่ ว่าการมีของพวกนีเ้ ป็น “การสร้างบารมีทง้ั ทางตรงและทางอ้อม” คนจึงไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หรือ สามารถท้าทายกฎหมายได้เพราะการบังคับใช้กฎหมายอ่อนปวกเปียกและมีหลายมาตรฐานอย่าง
ที่ทราบๆ กัน
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กระทั่งล่าสุดคดีรถซิ่ง รถโดยสารไม่มีคุณภาพ ถึงขนาด “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์” ลงทุนโดยสารรถเมลล์ร่วม ขสมก ด้วยตนเอง และออกมายอมรับในการให้บริการแบบขอ
ไปที ผ่านไปได้สี่ห้าวันก็เกิดเหตุสยองขวัญบนทางหลวงเมื่อรถตู้วิ่งรับผู้โดยสารแต่พาคนไปตายเกือบ
ยกคันและมีผู้บาดเจ็บนับสิบคน มีแต่คนบ่นว่า น่าเสียดาย “คนขับรอดตาย” เรื่องราวนี้เป็นเสียง
สะท้อนทัง้ จากผูเ้ ขียนทีม่ องเห็นความไม่ใส่ใจกันและกันของคนในสังคมและผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
รับอาสามาทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ถึงเวลาคนที่เราอยากเห็นจำพวก “ทองแท้ไม่กลัวไฟ”
พากันหลอมละลายกลายเป็นทองแดงหรือทองเคไม่มีราคาให้เป็นที่ขัดเคือง
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คุยทุกเรื่อง ให้รู้เรื่อง “ต้องพูดภาษาเดียวกัน”
หลากหลายเรื่องราวทางสังคมที่เกิดขึ้นมีที่มาสำคัญจากการ “สื่อความ” ผมยอมรับว่าได้ใช้ความ
พยายามอย่างมากในการทำความเข้าใจภาพที่นิสิตเพศที่สามของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ถ่ายทอด
ออกมาด้วยเรื่องเพศเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการต่อต้านการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา มารู้ความจริงต่อเมื่อ
“เขา” ออกมาเปิดเผยความในใจ เช่นเดียวกับฝ่ายที่เห็นต่าง มีภาพข่าวของ “อาจารย์ในสถาบันเดียวกัน
นั้น” ได้แต่งกายในชุดนักศึกษาต่างกรรมต่างวาระ แต่ได้ทราบว่า มีเหตุผลเพื่อต้องการ “ลดช่องว่าง”
ระหว่างครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษา
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เมื่อได้พบกับสภาพปัญหาที่ปรากฏ ได้ทำให้เข้าใจได้อย่างทราบซึ่งยิ่งขึ้นว่า “การสื่อความหมาย” ถือ
เป็นเรื่องสำคัญทั้งในทางการเมือง การทำธุรกิจ แม้แต่การใช้ชีวิตในยามปกติของทุกๆ คน กระทั่ง
มีคนไปคิดทำหลักสูตรการสื่อสารทางการเมือง เหมือนหรือคล้ายๆ กับการสื่อสารทางธุรกิจ เพราะ
เห็นว่าการพูด การแสดงความคิดเห็น หรือ การถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ในทางการเมืองสู่กลุ่มผลประโยชน์
หลายฝักฝ่ายในสังคมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่นเดียวกับการทำธุรกิจการค้า ยิ่งต้องเน้นความ
แม่นยำ ถูกต้อง เพื่อให้ “ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ สังคม มีความเข้าใจ เชื่อมั่น ไม่สับสน
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โดยที่เมื่อกล่าวถึง “ลูกค้า” ผมจำได้ว่าเคยเขียนบทความอยู่บทความหนึ่ง ที่ขึ้นต้นด้วยการตคั้งคำถาม
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง ในชื่อว่า “เมื่อลูกค้าไม่อยากเป็น ลูกค้า”
ในประเด็น “เมื่อลูกค้าไม่อยากเป็นลูกค้า” เกิดขึ้นเพราะมี “ผู้บริโภคบางส่วน” ได้แสดงทัศนะไว้น่า
สนใจว่า เหตุผลของการกำหนดให้พนักงานให้บริการหลายๆ แห่ง เรียก “ลูกค้า” ว่า “ลูกค้า เพราะ
อยากให้มีการปฎิบัติอย่างเท่าทียมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจแขกว่าใครอายุแก่กว่าใคร ด้วยอาจเคยมี
“ลูกค้าบางคน” เข้ามาติดต่อแบบไม่สุภาพ หรือ สร้างความรำคาญลำบากใจให้กับพนักงานผู้ให้บริการ
ทำให้การเรียกขานฝ่ายตรงข้ามด้วย “คำกลางๆ “ อย่าง “ลูกค้า” เข้ามาทดแทนคำว่า พี่ ว่า น้องดังเคย
เป็นที่นิยมในอดีตที่ผ่านมา ส่วนเรียกขานแบบใหม่จะช่วยส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจการค้าจองตนต้อง
พิจารณากันต่อไป
เคยได้ยินคนไทยด้วยกันพูดเวลาศึกษาปัญหาทางการเรียนรู้ และ การศึกษาของไทยว่า การที่พวกเรา
อยู่หมายเลข 8เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ก็เพราะ “แนวนโยบาย หรือ การสื่อสารนั้น
ผิดพลาด”ผิดกันตั้งแต่เรียนอนุบาลไปถึงครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แทนที่จะพยายามยัดเยียดองค์
ความรู้ซึ่งนิสิตนักศึกษานักเรียนพึงสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง กลับสอนให้ท่องตำรา จดจำทุกสิ่งที่
17
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สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบให้ผ่านได้ มากกว่าคิดจะนำไปพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์กับสิ่งที่ต้องปฎิบัติในชีวิตประจำวัน
ตามข่าวลึกๆ ได้ทราบว่า ช่วงชั้นทางการศึกษาที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพปัญหาอีกมากมายที่ถูกเปิดโปงขึ้นมา ยังมีเรื่องซึ่งเป็นปัญหาซ่อนอยู่อีกหลายเรื่อง ทั้งในเรื่อง
ของสัดส่วนครูอาจารย์ ต่อ ผู้เรียน องค์ความรู้ภายนอกห้องเรียน ที่เด็กไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้รับ
จะเพราะผู้สอนเกียจคร้าน หรือ มีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่าการลงทุนลงแรง
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จึงไม่น่าแปลกใจว่า วันนี้ ทั้งเรื่อง “ม๊อบ” การประท้วงเรียกร้องสิทธิของเกษตรกร ความวุ่นวายใน
รัฐสภา กระทั่งการเจรจากับกลุ่มโจรใต้ ซึ่งยังคงหาจุดลงตัวไม่พบนั้น เชื่อได้ว่า หากไม่เกิดจาก
“พูดคุยกันคนละภาษาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้แล้ว ก็อาจเกิดได้จาก “ความพยายามจะไม่เข้าใจ
คู่กรณี” เพราะความขัดแย้งที่เนิ่นนานขยายวงออกไปอาจให้ประโยชน์ให้กับตนหรือกลุ่มของตนได้
มากกว่าการหันหน้าเข้าหากัน ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่การเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยเพื่อให้
ความขัดแย้งยุติลงนั้น เป็นเรื่องยากยิ่ง เพราะ “แต่ละคนไม่พยายามเข้าใจเรื่องที่พูดคุย หรือพูดกัน
คนละเรื่องและอาจสื่อความด้วย “ภาษา (ถ้อยคำ)” ที่อาจยากไปเหมือนกรณียกตัวอย่างในช่วงแรก
หรือเปรียบเปรยได้ว่า เลือกจะเดินไปในทางทีเข้าทางตัวเอง ไม่ลดราวาศอก ไม่ยอมพูดภาษาเดียวกัน
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เขา “โกง” กัน ได้อย่างแยบยลยิ่งกว่า

วิชา “อาชญากรรมทางธุรกิจ” หรือบางทีเรียกว่เป็นอาชญากรรมคอปกขาว (White Collar rime)” เป็น
วิชาหนึ่งที่ผมสอนนิสิตในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ละปีเราจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งรอบรู้หลายๆ เรื่อง มาช่วยให้คำแนะนำบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมงอกเงยจากภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์บางส่วนของผู้สอนที่ได้มาจากความรู้ที่พบเห็นสั่งสมมาในขณะทำงานภาคเอกชนและ
การได้ไปเป็นอนุกรรมการหลายคณะของ ปปช ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ได้ศึกษาเรียนรู้และค้นพบ
กรรมวิธีการ “โกง” ของคนรุ่นใหม่ในสังคมที่มีความแยบยลและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่าง
เหลือคณานับ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่า มีบริษัทห้างร้านบางแห่งในปัจจุบันยอมให้ทางราชการ “ปรับ
ค่าเสียหายต่อวันเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนบาท กระทั่งเป็นหลายๆ ล้านก็มี” เพราะเมื่อพิจารณา
จาก “ส่วนต่าง” เขามองว่า เขาได้กำไร
ทางหน่วยงานของทางการ จะด้วยไม่รู้เท่าทัน หรือ “รู้เห็นเป็นใจ” สุดจะคาดเดา ยิ่งแก้กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหลายๆ อย่างเพื่อบอกกับประชาชนว่า ต่อไปจะไม่มีการโกง หรือ จะ “โกงยากขึ้น”
แต่ปรากฏว่าหลายๆ ครั้ง กลายเป็นการเปิดขยายช่องทางการ “โกงให้หนักข้อ” และรุนแรง เหมือนดัง
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กรณีได้หยิบยกมาข้างต้น ผมเชื่อว่หลายท่านคงพอนึกออกว่ามีบริษัท ห้างร้านขนาดใหญ่แห่งใดบ้าง
ทัศนคติเช่นว่านี้เป็นเรื่องน่ากังวลและมีอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ เช่นเดียวกับการที่มีแหล่งข่าว
ทางหน้าหนังสือพิมพ์เปิดโปงงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาว่า ปัจจุบันด้วยการเปิดช่องทางกฎหมาย ทำให้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ หนึ่งในสามของประเทศอยู่ในการ “ถือครองของชาวต่างชาติ” มีทั้งที่
เข้ามาโดยถูกกฎหมาย และ โดยผ่าน “นอมินีคนไทยให้รับดำเนินการแทน” เช่น ด้วยวิธีการสมรสกับ
คนไทย หรือ ตั้งบริษัท หลายๆ แห่ง เป็นสัญชาติไทย เข้ามาร่วมทุนประกอบการค้าเพื่อให้ได้สิทธิ
ในการจัดซื้อจัดหาที่ดินได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย
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หลายๆ ท่านอาจมองไปถึงความย่อหย่อนของการบังคับใช้กฎหมาย กับ ช่องทางของ “ผู้รอบรู้
ที่ประพฤติตัวเป็นมิจฉาชีพชี้ช่องทางการโกงให้กับกลุ่มทุนนักธุรกิจและองค์กรอาชญากรรมทั้งใน
ประเทศและช้ามชาติ” อยู่เนืองนิตย์ ซึ่งนับเป็นเหตุผลประการสำคัญประกาหนึ่ง แต่ในส่วนของ
กฎหมายมีการยืนยันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสมอมาว่า ประเทศเรามีกฎหมายที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
เพราะเขียนครอบคลุมและมีบทบัญญัติครอบไว้ในทุกเรื่อง ปัญหาจึงยังคงวนเวียนแ อยู่กับ “ผู้ปฎิบัติ
และผู้บังคับใช้” ซึ่งมักมีข้ออ้างด้วยเรื่องเดิมๆ จากวัฒนธรรมความเป็นเพื่อนฝูง ญาติสนิท มิตรสหาย
ทำให้แยกแยะไม่ออกระหว่าง “เรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม”

ร
ต

อ
ื
ส
ัง

ล่าสุดมีข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถาบันการศึกษาหลายแห่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงใน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เรื่องในทางคดีเป็นสิ่งที่ “ดีเอสไอ” พึงดำเนินการไปตามระเบียบวิธี
การของกฎหมาย แต่มีข่าวระแคะระคายออกมาว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีการระดมทุนของสมาชิก
ตามหลักการและแบบแผนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสากล หลายแห่ง สามารถระดมทุน
ได้เป็นพันๆ ล้านบาท และได้นำเงินสมาชิกมาลงทุนในการดำเนินกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น กลายเป็นเรื่องที่สมาชิกสหกรณ์ของหลายๆ หน่วยงาน มีความห่วงใยว่าหนี้ดังกล่าวหากมี
ปัญหาขึ้นมาในอนาคตจะกระทบต่อเงินทองของตน จึงพากันแห่ถอนเงินคืนแม้จะเสียดายอัตรา
ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งให้อัตราดอกเบี้ยดีกว่าธนาคารพาณิชย์หลายเท่าตัว ซึ่งมีการตั้ง
คำถามว่า “ภาระความรับผิดของฝ่ายบริหารสหกรณ์ต่างๆ มีอยู่เท่าใด” เพราะแม้ในหลักกฎหมายจะ
ถือว่า การบริหารผิดพลาดเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ก็ตาม แต่ในหลายกรณีที่ผ่านๆ มา
เป็นเรื่องซึ่ง “ตีความได้ว่า” ได้กระทำการไปในวิสัยที่ขาดเจตนาฉ้อฉลหรือโกงกิน แต่เป็นเรื่องทาง
เทคนิค ความผิดพลาดหากไล่เบี้ยเอาเงินคืนได้ก็เป็นเรื่องทางแพ่ง แต่คดีในทาง “อาญา” ซึ่งดังได้ระบุ
ว่า ต้องครบองค์ประกอบความผิด ทั้งการกระทำและเจตนาจงใจเล็งเห็นผล กลายเป็น “ช่องทาง
ในการกระทำการทุจริตของคนบางกลุ่มบางพวกทั้งในอดีตและในปัจจุบันซึ่งมีความสลับซับซ้อน”
ยากต่อการสาวเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้
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การศึกษาของชาติดีขึ้นแน่ ถ้าไม่ทำงานแบบ 8 4 หรือ 9 5
น่าจะมีบางท่านจะเข้าใจผิดว่าผมมาใบ้หวย เพราะเอาตัวเลขมาขึ้นเป็นหัวเรื่อง จริงๆ ไม่สลับซับซ้อน
อะไรเลยครับ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความอ่อนเปลี้ยทางการศึกษาที่ทุกคนรับรู้รับทราบกัน อย่าง
เรื่องแอดมิชชั่นหรือจะสอบตรงรับตรง ก็ทำเอาเด็กและผู้ปกครองปวดหัวตัวร้อนกันมาหลายยก เรา
ทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพราะเรา (นักวิชาการ
เช่นผมและเพื่อนร่วมอาชีพจำนวนหนึ่ง) เห็นพ้องต้องกันว่า มันลามปามบานปลาย ปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นก็ดี ความวุ่นวายแบ่งแยกฝักฝ่ายทางการเมืองในสังคมไทยวันนี้มีที่มาสำคัญจากการศึกษา
อย่างไม่ต้องสงสัย
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หากคนในชาติ “คิดเป็น” แยกแยะ “ถูก” “ผิด” อะไร “ควร” อะไร “ไม่ควร” ได้แล้ว เราเชื่อว่าปัญหาที่
กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราคงนึกขำว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เห็นกันอยู่ว่า คนไทยจำนวนมาก
เชือ่ ถือหรือคล้อยตามอะไรตามกระแสสังคมโดยง่าย จึงเป็นเหยือ่ ค่ายเพลง แฟชัน่ กระทัง่ “ยาลูกกลอนหรือ
ยาแผนโบราณ” ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่งออกตรวจตราดำเนินคดี ถ้าการศึกษาได้สอนหรือ
บ่มเพาะการรู้จักคิดพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีสติ คงไม่มีเหยื่อของคนที่รู้เท่าทันถึงความอ่อนด้อยทาง
ปัญญาของคนจำนวนมาก จึงอาศัยช่องทางเข้ามาหลอกต้มตุ๋นได้เหยื่อไปเป็นจำนวนมาก

ร
ต

อ
ื
ส
ัง

พอหันมาดูการศึกษา ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ตื่นมาทำงานแต่เช้าหาใช่เพราะ
ขยันขันแข็งแต่เกรงรถราติดขัด ต้องไปรับส่งลูกบ้างสามีบ้างภรรยาบ้าง มาถึงห้องทำงานก็สลบไสล
พอยังไม่สามโมงก็รีบบึ่งสานต่อภารกิจเมื่อเช้า รีบกลับไปรับลูกรับสามีรับภรรยากลับบ้าน เรายังให้
อาจารย์มหาวิทยาลัย “ตอกบัตรลงเวลาหรือคอยจับผิดตรวจสอบดูว่าทำงานเวลา แปดโมงเช้าถึงสี่โมง
เย็น หรือบางแห่งเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นกันจริงไหม” ทั้งที่สวัสดิการบ้านพักอาศัยควรจะเป็นตัวช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีไว้เหมือนเมืองนอกเมืองนา เพราะเขา “ตระหนัก” ว่า คนจำพวกนี้จะบังคับเขา
ให้คิดอ่านทำอะไรเหมือนหุ่นยนต์คงใช่ที่ คนบางคนอย่างโทมัส อัลวา เอดิสัน นักประดิษฐ์คิดค้นคน
สำคัญของโลกกว่าจะคิดหลอดไฟได้ คิดกล้องถ่ายรูป และอื่นๆ อีกมากมายขึ้นมา เขาใช้ชีวิตกินนอน
อยู่ทีทำงานเป็นแรมปี แต่ผลได้คุ้มค่า

น
ห

สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในด้านลบ ที่จะต้องได้รับการแก้ไข เรื่องควรใช้จ่าย
ทุ่มเทกลับกระเหม็ดกระแหม่ ผมเคยพูดในที่ประชุมกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธาน
รัฐสภาที่ผมเป็นกรรมการร่วมอยู่ในคราวที่เราเชิญหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาคนมาให้ข้อมูลว่า เรามี
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม) ในชุมชนต่างๆ มีเครือ่ งใช้ไม้สอยทัง้ ห้องประชุม สนามกีฬา
เหมือนเวลาเราไปเลือกตัง้ เราก็ไปเลือกตามโรงเรียนของ กทม อยูบ่ อ่ ยครัง้ ยังไม่นบั โรงเรียน มหาวิทยาลัย
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ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ทั่วประเทศ แต่วันหยุดหรือหลังเลิกงานทำไมต้องไปสร้างลานกีฬา
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ของที่มีอยู่แล้วหากเปิดให้ชุมชนเข้ามาช่วยดูแลรักษา ผูกพันเป็นมิตรกับเขา
ลูกหลานเขาก็เรียนหนังสือกับเรา จะเก็บเงินให้คนภายนอกในชุมชนหรือคนนอกชุมชนมาใช้บริการ
เอาผลประโยชน์มาเกื้อกูลสนับสนุนการศึกษาทางใดทางหนึ่งก็ทำได้ ทำไมคิดกันไม่เป็น หรือคิดเป็น
แต่กลัวโน่นนี่ กลัวถูกตรวจสอบ กลัวถูกหาว่าเข้าพกเข้าห่อ ก็ต้องลองดู ตั้งคณะกรรมการให้เป็นกลาง
กระทัง่ เอาคนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมกำกับดูแลอย่างโปร่งใส พูดตรงไปตรงมาผมอยากเห็นมหาวิทยาลัย
โรงเรียนของรัฐทำงานกัน ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนในต่างประเทศ มีบรรยากาศทางวิชาการ เข้าไปเห็น
เด็กนิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองและสังคม ไม่ใช่เต็มไปด้วยที่จอดรถ ตึกโน่นนี่
มากมายแต่ไม่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ห้องสมุดเขาเปิดให้ใช้บริการตลอดเวลามีเวรยามมีนักศึกษามารับ
งานเสริม เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้เขาอยู่กันเป็นกะ ถ้าเห็นด้วยก็ช่วยๆ กัน ผลักดันสนับสนุน
เพื่ออนาคตของชาติ
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แก้ “นิสัย (บางอย่าง) ได้” ความเจริญจะตามมา
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แม้จะมีคนพูดทำนองว่า “แพะอีกหรือเปล่า” สำหรับเหตุการณ์คนในประเทศด้วยกันเอง (homegrown)
ก่อเหตุร้ายทำเอาปั่นป่วนไปทั่วทั้งแมสซาชูเซตในเหตุการณ์ระเบิดเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งทางหน่วย
งานทั้งตำรวจ เอฟบีไอ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทำให้
สามารถจับเป็นและจับตายผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีกรณีผู้ร้ายส่งสารพิษ
ไปยังวุฒิสมาชิกรัฐเทนเนสซีซึ่งสามารถควานหาตัวกระทั่งได้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กักเก็บสารไซริน
(cyrin) ซึ่งมีอานุภาพรุนแรงไม่แพ้ไซยาไนด์ได้อีกเช่นกัน
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เหล่านีค้ อื บทพิสจู น์ประสิทธิภาพในการปฎิบตั งิ านขององค์กรภาครัฐในประเทศพัฒนาแล้ว (developed
countries) ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ที่น่าจะกลับมาอีก
หลังการเลือกตัง้ ในวันที่ ๕ พฤษภาคมนี้ คือ นายราจิบ๊ ซารัค ได้ประกาศให้ปี ๒๐๒๐ เขาจะทำประเทศ
มาเลเซียให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยเช่นกัน
ทำให้ต้องมาทบทวนดูว่าในสังคมประเทศของพวกเราขณะนี้ มีอะไรคืบหน้าหรือสามารถรับมือกับ
การแปลงโฉม (transformed) ครั้งใหญ่ทั้งของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ซึ่งการที่
ผมได้มีโอกาสอ่านพบในหนังสือที่เชื่อว่าคนไทยจำนวนมากคงได้อ่านแล้ว นั่น คือ “เอ็กซเรย์ คนไทย
360 องศา” โดย พงษ์ ผาวิจิตร ซึ่งได้กล่าวให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่หากเราต้องการก้าวไปทัดหน้าเทียม
ตาคนอื่นๆ เขาได้ ผู้คนในสังคมของเราพึงจะต้องทำอะไรกันบ้าง
21
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ในกรณีของการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ได้ ไม่เพียงให้เครดิตกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ต้องยอมรับว่า “ชาวบ้าน หรือ ประชาชนทั่วๆ ไปด้วยกัน
นีเ่ อง” คือ กุญแจดอกสำคัญในการไขไปสูเ่ ป้าหมายของการตามล่าผูร้ า้ ยในครัง้ นีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
การไม่เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ของคนอเมริกันและคนในอังกฤษรวมทั้งยุโรปบางประเทศ ผมมองว่า
เป็น “ข้อดี” และน่าจะเป็นเยี่ยงอย่างในการนำพาหรือรับเอาเป็นแนวทางปฎิบัติเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน
เพราะส่วนตัวเข้าใจการรักษากฎหมายของสังคมนี้ดีว่า มีเรื่องให้พูดถึงทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เก่า
คร่ำครึ ไม่เพียงพอและยังมีปัญหาเรื่องการแทรกแซงก้าวก่ายมากมายจิปาถะ ยิ่งเรื่องมุมมองเกี่ยวกับ
“ทุจริต คอรัปชัน่ ” ยิง่ น่าห่วงใหญ่ ในวันนีท้ ผ่ี มเป็นประธานคณะทำงานเกีย่ วกับการขอรับทุนสนับสนุน
ผลงานโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ปปช พวกเราในคณะทำงานยังคงมีความ
กังวลเป็นอย่างยิ่งกับทัศนคติของเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่มีมุมมองในเรื่องดังกล่าวอย่างไม่ใส่ใจ
หรือมองเห็นเหมือนกับเรื่องธรรมดาที่ยอมรับกันได้
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จึงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ให้สังคมเกิด “ความรู้เท่าทัน” สามารถเอาบรรเทาหรือเยียวยาแก้ไข
พิษร้ายนี้ได้ในเร็ววัน เพราะก่อนมาเลเซียจะประกาศตัวเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2020 หรือ พ.ศ.
2563 เรามีด่านสำคัญ คือ การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2018 หรือ
อีกสองปีข้างหน้า
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การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังทราบดีว่า ไม่เพียงเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่เรา
ยังมีอีกสองเรื่องสำคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เน้นย้ำในการประชุมสุดยอดผู้นำ
(summit) ที่บูรไนเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า จะต้องให้ความสนใจทั้งในเรื่องของสังวัฒนธรรม ความมั่นคง
และ เรื่องของการเมืองในภูมิภาค ซึ่งมีการผลักดันข้อตกลงร่วมกันหลายอย่างที่เห็นเป็นมรรคเป็นผล
อยู่พอสมควร
จึงไม่อยากให้มองว่าวันนี้ ดีแล้ว ไม่ต้องขยัน เบียดแซงกับใครอีก เพราะการคิดแบบชะล่าใจเช่นนี้
หรือ มองอะไรแบบเอาตัวตนเป็นที่ตั้งไม่สนใจคนรอบข้างซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ไม่พึงรับมาใช้ น่าจะต้อง
เร่งหาทางแก้ไข เพื่อว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเห็นความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของพวกเราในวันที่คน
ไทยจะมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณในเชิงคุณธรรมจริยธรรมและมีรายได้ต่อคนต่อปีในแต่ละครัวเรือน
สูงทัดหน้าเทียมตากับประเทศพัฒนาแล้วอย่างในเอเซียด้วยกันเองเป็นเป้าหมายในเบื้องต้น
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มี “หิริโอตัปปะ” มากๆ หน่อยนะครับ
กลายเป็นเรื่องอิ้อฉาวขึ้นมาติดๆ เมื่อมีข่าวมิจฉาชีพไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหลอกๆ เพื่อ “หลอก
เคลมเงินภาษีอากรจากกรมสรรพากรคืน” โชคดีที่มาตรการการตรวจสอบของกรมสรรพากรค่อนข้าง
รัดกุมและเข้มช้น ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทล่องหนซึ่งไม่มีอยู่จริงนี้เป็นพันๆ ล้านบาท
ทำให้เป็นอุทาหรณ์ให้เราน่าจะทบทวนกันดูว่า เหตุใดช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายช่างเยอะมากมาย
เหลือเกิน เพราะเวลามีปญ
ั หาขึน้ มาถ้าไม่โทษ “คน” ก็จะโทษไปที่ “กฎบัตร กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์
ต่างๆ” เหมือนพยายามหาแพะเพราะเรื่องใหญ่และมีมูลค่าความเสียหายขนาดนี้เช่นเดียวกับรถหรู
จดประกอบ ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาสามัญจะกระทำได้ง่ายๆ
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ไหนๆ ดีเอสไอ และหน่วยงานจัดเก็บรายได้เข้ารัฐหลายหน่วยงานทำท่าจะเอาจริง ก็ไม่อยากให้มี
สภาพเหมือนกับเล่นขายของหรือแก้ผ้าเอาหน้ารอด เมื่อมีเหตุขึ้นมาก็พากันตื่นตัว พอสื่อไม่จับจ้อง
หรือติดตามก็พากันปล่อยปละละเลยให้เรื่องเดิมๆ เกิดขึ้นอีก
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ความจริง “การตีเหล็กเมื่อร้อน และ การทำงานในเวลาที่สื่อให้ความสนใจ” ถือเป็นยุทธศาสตร์อย่าง
หนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่า คุณ ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะคิดเช่นเดียวกันนี้หรือไม่
เพราะในเวลาที่ทุกฝ่ายจ้องตาไม่กระพริบเช่นนี้ “ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่คุณธาริตดูเหมือนจะกล่าวถึง
ในบางช่วงของการแถลงข่าว” น่าจะมีความเกรงใจ และ ความละอายในการมาวิ่งเต้นขอแก้ผิดเป็นถูก
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สิ่งที่พบเห็นในสังคมไทย และเป็นเรื่อง “เรื้อรัง” แก้ไขยาก อย่าไปโทษวัฒนธรรม ความเชื่อ แต่ควร
จะโทษใครก็ตามที่ขาด “หิริโอตัปปะ หรือ ความละอายเกรงกลัวต่อบาป” สมัยก่อนยกตัวอย่างกรณี
สรรพากรเคยขึน้ บัญชีรายชือ่ ผูเ้ สียภาษีสงู สุดของประเทศ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงวุฒภิ าวะ ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม แต่มาวันนี้ถ้ายังมีการประกาศอยู่ก็คงซ่อนๆ หรือแอบอยู่ในส่วนไหนที่ต้องไปสืบค้น เพราะ
ลองค้นหาดูในกูเกิลก็ไม่พบข้อมูล ลองคีย์คำว่า “เสียภาษี สูงสุดของประเทศ” กลับไปเจอชื่อ หมอดู
บางคนเข้าให้ จึงต้องถามเหตุผลไปยังกรมสรรพากรว่า ทำไมจึงไม่มีการประกาศเหมือนอย่างที่เคย
กระทำมาในอดีต
ส่วนใครจะแย้งว่า เศรษฐีสมัยนี้ บริจาคทำโน่นนี่มากกระทั่งสามารถเอามาลดหย่อยภาษีได้มโหฬาร
เหมือนบางบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหลายแห่งไปมีปัญหาในอังกฤษ คือ ทำบุญมากกระทั่งไม่ต้องจ่าย
ภาษี ถึงกระนั้นก็น่าจะให้ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะ CSR Corporate Social Responsibility
ถ้าตั้งใจทำดีเพื่อสังคม ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดให้คนส่วนใหญ่ได้ร่วมชื่นชมยินดี
ยิ่งกว่านั้นยังขอสนับสนุน ทาง ดีเอสไอ ให้ดำเนินการเดินหน้าประกาศรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
“รถหรู รถจดประกอบ” ซึ่งอยู่ในข่ายต้องสงสัยต่อไปเรื่อยๆ เพราะการมีรายชื่อออกสื่อทั้งทีวี วิทยุ
23
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หนังสือพิมพ์ อย่างดาษดื่นเช่นนี้ หลายคนนั่งไม่ติด ลุกลี้ลุกลน ถึงกับต้องขอเคลียร์ขอแก้ข่าวกัน
พัลวัน ทำให้เข้าใจได้วา่ ยังมี “คนหน้าบาง” อยูพ่ อสมควร ซึง่ พอทำให้อนุ่ ใจได้วา่ หากเรามี “มาตรการ
ทางสังคมที่เข้มงวดในการกดดันลงโทษแบบไม่ต้องใช้กฎหมายเสมอไปเช่นนี้” อาจได้ผลกว่าการนำ
เอาเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนมาคุยกัน ทั้งนี้คนซึ่งมีชื่อหากสามารถแสดงหลักฐานที่มาที่ไปของรถได้
ทางดีเอสไอแจ้งว่าจะสามารถทำให้ใช้รถได้อย่างถูกต้องและงามสง่า เวลานี้ถือว่าให้มา “แสดงตน
แสดงเจตนาบริสุทธิ์ไว้” ก่อนที่หลายชื่อที่น่าจะเป็น Name of Fame จะกลายเป็น Name of Shame
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วิจารณ์อย่างไรไม่ให้วิกฤต (บทความในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ)
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กรณีความขัดแย้งในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติปรอดองแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่
ประมาณ ๘ มาตรา เกิดกระแสสังคมเคลื่อนตัวในหลายทิศทาง มีทั้ง “กูรู” นักวิชาการ ดาหน้าออกมา
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านความคิดเห็น น่าตื่นตระหนกที่คน
จำนวนมากเหล่านี้เต็มไปด้วยอคติและมิจฉาทิฐิ คือ รากเหง้าความคิดน่าจะก่อตัวมาจากความรัก โลภ
โกรธ หลง หรือจะด้วยคำมั่นสัญญาอะไรกันไว้ ซึ่งกลายเป็นยิ่งขยายปมปัญหาให้ลุกลามออกไป
เหมือนเป็นเครื่องมือ “ทางการเมืองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รู้แน่ชัด”

ร
ต

อ
ื
ส
ัง

ผมไม่ตะขิดตะขวงใจในคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ของทุกฝ่าย เพราะบทความในกรุงเทพธุรกิจที่เขียน
ต่อเนื่องยาวนานมาเกือบสิบปีเต็ม จากเดิมไม่ค่อยมีคนรู้จักวันนี้มียอดคนคลิกเข้าอ่านในแต่ละสัปดาห์
หลายพันคน ผมเองถูกวิพากษ์วิจารณ์บางทีเขียนมาหาด้วยลายมือหรืออีเมลล์ก็มาก ผมไม่เคยตำหนิ
หรือมองเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยในสังคมประชาธิปไตย แต่การวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ การรับฟังความรอบข้าง และควรมีทางออกหรือข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมจับต้อง
ได้ให้กับสังคมด้วย
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ดังกรณีล่าสุดที่ฝ่าย “รัฐบาลตัดสินใจล่าถอย” ผมถือว่าฝ่ายการเมืองคิดถูกคิดชอบที่จะไม่เข้าปะทะ
หรือทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องบานปลายออกไป เพราะผมเห็นว่านักการเมืองทุกฝ่ายคิดเห็นเหมือนกัน
ตรงกัน คือ “อำนาจรัฐ” กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย การจะไปต่อกรกระทบกระทั่งถึงขั้นแตกหัก
ในเรื่องไม่จำเป็น อาจทำให้รัฐบาล ๑๕ ล้านเสียงล้มคว่ำได้ง่ายๆ การถอยครั้งนี้ของฝ่ายรัฐในทาง
ปฎิบัติผมเชื่อว่า ทาง “กุนซือของรัฐบาล” คงคิดสะระตะเรียบร้อยว่าไม่ควรเสี่ยงเลย ไม่ว่าผลการ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวไม่ประสงค์ไปก้าวล่วงแสดงความ
คิดเห็นต่อผลสุดท้าย เพราะเป็นไปได้ทั้ง “รับคำร้อง” หรือ “ไม่รับคำร้อง” ไม่ว่าจะ “รับ หรือ ไม่รับ”
เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญคงมีคำตอบให้สังคมหายคลางแคลงใจได้เป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้ประเทศชาติ
สามารถขั บ เคลื่ อนเดินหน้าผ่านวิกฤตออกไปได้ ดั ง มี ค นในประเทศนี้ จ ำนวนมากเห็ น ตรงกั น ว่ า
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“คำพิพากษาวินิจฉัยใดๆ” ควรเป็นไปเพื่อให้เกิดผลในทาง “แก้ปัญหาวิกฤต” หรือ “มีทางออกให้
สังคม” มิใช่การวินิจฉัยไม่ว่าของฝ่ายใดกลับทำให้สังคมอยู่ในสภาวะชะงักงันหรืออยู่ภายใต้วิกฤต
หนักข้อขึ้นไป
ผมจึงใคร่วิงวอนให้ “นักวิชาการ รวมทั้ง สื่อทุกค่ายทุกสี” โปรดใช้สติและความระลึกรู้ (conscience)”
ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะวิจารณ์หรือแสดงความเห็นใดๆ ออกไป เชื่ออยู่ลึกๆ ว่า “ทุกคนหวังดีต่อ
ส่วนรวมไม่มีอะไรแอบแฝง” แต่ผมไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ
สร้างปมปัญหาทำลายล้างห้ำหั่นกันจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลใดก็ตาม เพราะวิธีการเช่นนี้เป็น
สิ่งที่ปัญญาชนอย่างพวกเราควรหลีกเลี่ยงและไม่พึงนำมาใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
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การจะล้มล้างรูปแบบการปกครอง หรือ องค์กรใดๆ มีแนวคิดมานาน และมีการพูดกันเสมอๆ ใน
แวดวงของนักวิชาการในกลุ่มก๊วนของผม แต่ใคร่เสนอให้สังคมได้พิจารณาว่า “หากคนผิดก็เป็นเรื่อง
ของคน ไม่เกีย่ วกับ องค์กร” หากศาลผิดก็ตอ้ งไปว่ากันทีอ่ งค์คณะ เป็นเรือ่ งตัวบุคคล หากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต) ผิด ก็ต้องไปร้องถอดถอนตามกระบวนการ หรือ หากใครไม่เอาศาลปกครอง ไม่เอา
อัยการก็ต้องออกมาพูดชี้แจงแถลงเหตุผลเสนอ “ทางออก หรือ ทางเลือกที่ดีกว่าให้สังคมได้รับรู้
รับทราบวิธีการ” มิใช่การบ่นเพียงเพื่อให้เกิดความสะใจหรือถือว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว
ซึ่งน่าจะเป็นระบบกระบวนการ “คิดที่ผิดพลาด”
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ผมยังจำได้ดีในสมัยแรกๆ ที่เริ่มเขียนบทความใหม่ๆ ให้หนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ทางกอง
บรรณาธิการได้ให้ความกรุณาติติงชี้แนะในประเด็นคล้ายๆ กันนี้หลายครั้ง กระทั่งผมสามารถปรับตัว
เรียนรู้และเข้าถึงการทำงานในหน้าที่ของคอลัมนิสต์ผู้เขียนบทความว่าจะทำอย่างไรให้สังคมได้
ประโยชน์สูงสุด มิใช่เพียงแต่ก่นด่าประณามกันอย่างที่สื่อจำนวนหนึ่งและคอลัมนิสต์จำนวนไม่น้อย
นิยมชมชอบเพราะเชื่อว่ามี “แฟนคลับ” หรือคนที่ชื่นชอบหลงใหลในกลวิธีทำลายล้ายทางอ้อมเช่นนี้

Activism อะไรกันแน่?
ผมเคยได้พูดคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งวันนี้ผันตัวเองมาเป็น “คอลัมนิสต์” ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
คล้ายๆ ผม และยังเขียนคอลัมน์ในแนว “รู้เรื่อง รู้ภาษา” ด้วยเช่นเดียวกัน นับเป็นความภูมิใจไม่ถือเป็น
เรื่องของการผิดศีลผิดกฎประการใด มีอยู่วันหนึ่งไปทานอาหารด้วยกัน เลยหยิบยกข้อเขียนของเขามา
พูดถึงเกี่ยวกับ “ตุลาการภิวัฒน์ (judicial activism)” ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงกันอยู่
ในขณะนี้
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ผมเองเห็นเหมือนและเห็นต่างในบางเรื่อง โดยส่วนตัวมองว่า “ตุลาการภิวัฒน์” ไม่มีอยู่จริง การแก้
ปัญหาโดย “อนุโลม” ให้ฝ่ายตุลาการดิ้นออกนอกกรอบได้นั้น ผมไม่คิดว่าคือเรื่องของการ “ภิวัฒน์
หรือ evolve” ในความรู้สึกของผม และไม่น่าจะเป็น activism ในความหมายปกติ
สรุป คือ การกล่าวถึง “ตุลาการภิวัฒน์” น่าจะเป็นคำไทยหรือความคิดของคนไทยเรากันเองในการ
พยายามหา “ทางออก” ให้กับฝ่ายตุลาการ ในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง เพราะในหลักการแห่ง
แวดวงตุลาการหรือจะเรียกว่า “หลักนิติศาสตร์ (Rule of Law)” ซึ่งบางทีมีคนเรียกว่า นิติรัฐ นิติธรรม
ก็ว่าไป
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แต่สำหรับส่วนตัว ผมมองว่า การแก้ปัญหาโดยการให้มีการเปิดทางให้ฝ่ายตุลาการสามารถเขยื้อนออก
จากแนวหลักมาตรฐานตามปกติ เป็น “ดาบสองคม (two edged sword)” หากแก้ปัญหาได้จริงก็ดีไป
หากผิดเพี้ยนหรือเบี่ยงเบนไปมากๆ ก็ถือเป็นอันตรายต่อระบบและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ร
ต

ความจริงเรื่องในทำนองที่เรียกว่า activism ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศ และในประเทศอารยะ
ทั้งหลายก็มีปรากฎการณ์คล้ายๆ กันนี้ ยกตัวอย่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งแยกอำนาจ
อย่างชัดเจน ได้ปรากฏลักษณะของ “ตุลาการภิวัฒน์” อยู่เนืองๆ เช่น หัวข้อข่าวว่า “Court striking
down Obama care would be judicial activism “นั่นคือ ในกรณีของฝ่ายตุลาการไม่เห็นชอบกับร่าง
กฎหมายสุขภาพของโอบามาถือได้ว่าเป็นตุลาการภิวัฒน์”
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ห

ในทัศนะของผมเห็นว่ากรณี “ตุลาการภิวัฒน์” ทำได้ไม่ชัดเขินกับ “รัฐ” ซึ่งปกครองในลักษณะเดียว
กับสหรัฐอเมริกา และมีระบบกฎบัตรกฎหมายแบบ Common law หรือ Case law คือ กฎหมายที่มี
“ความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าระบบ Code law หรือ Written law ซึ่งรู้จักในนามของ “กฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร”
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระบบ Common law และ Case law นั้น เขาถือเป็นเรื่องของ “วิวัฒนาการของ
ระบบกฎหมาย” เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย แต่สำหรับระบบประมวลกฎหมาย การแก้ไขเป็นเรื่องยากและ
ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับความพยายามในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
ตัวเลขสถิติชี้ให้เห็นว่าต้องใช้เวลากว่า ๙๐๐ วัน และยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนอีกมากมาย แต่ถ้า
เอาอย่างหลายคนพูดว่า “เพื่อชาติ เขาเป็นสีทนได้” ก็ไม่ว่ากัน
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องคาพยพแห่งปัจจัยที่ส่งผลให้เยาวชนก่ออาชญากรรม
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ต

โดย นายวีรชัย อนันต์เธียร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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องคาพยพแห่งปัจจัยที่ส่งผลให้เยาวชนก่ออาชญกรรม
โดย นายวีรชัย อนันต์เธียร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทนำ

ูร๊ฟ

นับตั้งแต่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้ามาสู่สังคมไทย ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ กระแส
วัตถุนิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยภาพรวมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของ
สังคมไทยทำให้คนไทยตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เมื่อโลกมีความเจริญด้านวัตถุมาก
ยิ่งขึ้นเท่าใด ความเจริญด้านจิตใจของมนุษย์ในสังคมกลับมีความเสื่อมถอยลง เพราะความนิยมในวัตถุ
จนเรียกได้ว่า คนในปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อำนาจของวัตถุนิยมก็ว่าได้๑ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจนขาดช่วงการปรับตัว ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเยาวชนล้วนตกอยู่ในห้วงของกระแส
วัตถุนิยมนี้ การบริโภคซึ่งแต่เดิมจะมีความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ทำให้
ผู้คนต่างหันมาบริโภคในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเกินฐานะของตนเอง จาก
สภาพสังคมในปัจจุบัน เราจะพบเห็นข่าวอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันบนหน้าหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์และสื่ออื่นๆ อีกมากในแต่ละวัน ข่าวต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องโดย ไม่มีวันใด
ที่จะไม่มีข่าวประเภทอาชญากรรมนี้ ผู้ก่ออาชญากรรมมีทั้งผู้ชายผู้หญิง มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรมสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ปัญหาที่น่าห่วงอย่างหนึ่งของประเทศคือ “ปัญหาของเยาวชน” เยาวชนคือคนที่จะรับช่วงต่อ
จากผู้ใหญ่ในการพัฒนาชาติพัฒนาประเทศ หากเยาวชนมีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น
ประเทศก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นในอนาคตนั่นก็คือจะมีอาชญากรผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย เยาวชนในวัยนี้อยู่ใน
ช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงหนึ่งของชีวิต แต่มีความสำคัญต่อชีวิตที่เหลือในภายหน้าของ
เยาวชนทุกคน วัยนี้เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนแนวคิดการใช้ชีวิต
เป็นวัยแห่งความอยากรู้อยากเห็น อยากลองสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต อยากได้อยากมีอย่าง
คนอื่นๆ ในสังคม เพื่อเป็นการดับไฟเสียแต่ต้นลม ผู้ใหญ่ในประเทศจึงควรทำความเข้าใจในปัญหา
ของเยาวชนและองคาu3614 พยพแห่งปัจจัยที่ส่งผลให้เยาวชนก่ออาชญากรรม การพัฒนาเยาวชน
จะเป็นเรื่องเด็กๆ ที่ไม่เล็กอีกต่อไป ต้องมีขบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ประเทศใดๆ จะไม่สามารถพัฒนาได้หากคุณภาพของคนในประเทศนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา
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พุทธทาสภิกขุ, บางแง่มุมของกามในทัศนะพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หน้า ๔๕ - ๔๗.
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จากข้อมูลคดีความในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พบว่า อาชญากรรมประเภทใดที่ผู้ใหญ่
กระทำ อาชญากรรมเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่เยาวชนก็กระทำได้เช่นกัน เช่นการลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
ปล้นทรัพย์ การทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หรือการกระทำอนาจาร
จนถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ ทั้งนี้ เยาวชนอาจกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจกระทำโดย
การเลียนแบบผูใ้ หญ่ หรือเป็นการเลียนแบบจากสิง่ ทีเ่ ยาวชนเหล่านัน้ เสพเข้าไป เช่นเกมบนอินเตอร์เน็ต
หรือเสพจากภาพยนตร์ต่างๆที่ดู หรือแม้แต่การถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่ที่หวังผลประโยชน์จากเยาวชน
เยาวชนอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ สิ่งชั่วร้ายมากมาย ด้วยความไร้เดียงสาของเยาวชนๆ จึงกระทำ
ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม คำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า”หากปัจจุบันของชาติมี
สภาพที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีแล้ว ประเทศชาติของเราจะเจริญและพัฒนาให้
ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างไร แต่ถ้าหากเยาวชนได้รับการอบรมชี้แนะ และได้รับการขัดเกลา
สภาพจิตใจให้อ่อนโยน มีศีลธรรมและใช้สติในการดำรง ชีวิต มีความมุ่งมั่นในทำการทำความดี
ประเทศชาติย่อมสามารถพัฒนาได้ดีและก้าวไกลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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ความหมายองคาพยพ

ูร๊ฟ

องคาพยพ (อง-คา-พะ-ยบ, อง-คาบ-พะ-ยบ), (มค. องฺค + อวยว) น. ส่วนน้อยและใหญ่แห่ง

ร่างกาย๒
คำว่า องคาพยพ (อ่านว่า อง-คา-พะ-ยบ) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้นิยามว่า
ส่วนน้อยใหญ่แห่งร่างกาย หรืออวัยวะน้อยใหญ่ เช่น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีองคาพยพอันซับซ้อน
หลายมิติ ในปัจจุบันคำว่า องคาพยพ ใช้ในความหมายที่กว้างไปจากเดิม กล่าวคือ หมายถึงส่วน
ทั้งหลายที่ประกอบกันเข้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่าง องคาพยพขององค์กร องคาพยพของหน่วยงาน
องคาพยพของสังคม องคาพยพของหรือประเทศ เช่น การปรับตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยจะต้องให้ครอบคลุมทุกองคาพยพของภาครัฐภาคเอกชน. ขณะนีเ้ รามาถึงจุดเปลีย่ นทีท่ กุ องคาพยพของ
สังคมไทยมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ๓
“องคาพยพ” หมายถึงระบบชีวิต ซึ่งทุกส่วนล้วนสัมพันธ์อย่างแยกจากกันมิได้ เพราะเป็น
หนึ่งเดียวกันทุกส่วน สัมพันธ์กันด้วยเซลล์เป็นล้านๆ ที่เกื้อหนุนกันและขึ้นต่อกันและกัน ทำให้ชีวิต
ดำรงอยู่และเป็นไปได้ เช่น คน สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย๔

น
ห

๒
๓
๔

เปลื้อง ณ นคร, พจนานุกรมออนไลน์, พจนานุกรม ไทย-ไทย, หน้า ๑๐๑๔.
บทวิทยุรายการ, “รู้ รัก ภาษาไทย”, ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
หนังสือพิมพ์, สยามรัฐรายวัน, ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๕.
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องคาพยพ (องค + อพยพ) หมายถึง อวัยวะทุกส่วนของร่างกายหนึ่งในสิบเอ็ดแห่งของโลก
และแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ซึ่งจัดแสดงด้วยเทคนิค
Plastinated human bodies โดยแบ่งร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่ แบบเต็มร่างแบบที่
ตัดแบ่งย่อย ชิ้นส่วนอวัยวะ อวัยวะภายใน ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ ระบบเลือด และ ร่างทารกในครรภ์
นักคิดของแนวคิดลดทอนอธิบายว่า องคาพยพ อนุภาคต่างๆนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจาก
ส่วนประกอบ/คุณสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต/องค์อินทรีย์ต่างๆ (single organisms) หรืออาจอธิบายว่า
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลมีเพียงแค่สังคมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ประเด็นมหภาค (macro-object)ใน
แนวคิดลดทอนนิยมนี้จึงเป็นเพียงองค์ภาวะของส่วนประกอบ (composite entity) เท่านั้น ซึ่งแนวคิด
ลักษณะนี้ได้เปิดทางสู่การอธิบายแบบรากฐานนิยม (Fundamentalism) ให้ก้าวขึ้นมาเคียงคู่กันด้วย๕
องคาพยพ แยกได้๖ ดังนี้
๑) องคาพยพโดยตรง หากพิจารณาจากตัวเยาวชน ก็จะหมายถึงองค์ประกอบที่อยู่ในตัว
เยาวชนเองซึ่งหมายถึงความรู้สึกนึกผิด ความรู้ผิดชอบชั่วดี หรือแม้แต่ยีนทางพันธุกรรมตลอดจน
ระดับตวามฉลาดของสมอง (I.Q) ของตัวเยาวชนเอง
๒) องคาพยพโดยอ้อม หมายถึงสิ่งรอบข้างตัวเยาวชนที่ส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการดำเนิน
ชีวิตหรือพฤติกรรมของเยาวชน เช่นสภาพสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่บรรยากาศของสถานที่ที่เยาวชนอยู่หรือไปเป็นประจำ เช่นที่
ทำงานหรือที่โรงเรียน องคาพยพนี้ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สัมผัสกับตัวเยาวชนโดยตรง เช่น พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู เพื่อน เป็นต้น
จากองคาพยพนี้นำมาซึ่งการศึกษาต่อไปเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของเยาวชน และเหตุปัจจัยที่ทำให้เยาวชนก่ออาชญากรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวถึงต่อไป
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ทฤษฎีองคาพยพ (Organic Theory)
ในระหว่างอายุ ๑๐,๐๐๐ ปีนี้ มนุษย์ได้เกิดความดูหมิ่นกัน เรื่องผิวพรรณดีและไม่ดี จึงแบ่ง
เป็น ๒ พวกก่อน “ต่อมาก็ประพฤติล่วงเกินในภรรยาของคนอื่น”๗
ทฤษฎีทางโลก ในศตวรรษที่ ๑๙ เกิดหลักการที่มีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์ปรัชญา และ
ศาสนามาก เราเรียกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) ซึ่งมีหลักการว่าองค์อวัยวะของสิ่งมีชีวิต
๕
๖
๗

Barry Barnes, “The Macro/Micro Problem and the Problem of Structure and Agency” in George Ritzer and Barry Smart (eds.),
Hand Book of Social Theory, (London. SAGE., 2001), pp. 341-352.
บุญญวิจักษณ์ เหล่ากอที, “พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด : มาตรการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม,” สำนักงาน, กันยายนกุมภาพันธ์ ๑๗ (๒), ๒๕๔๔, หน้า ๑๑-๒๒.
ที.ป.๑๑/๔๒–๔๔.
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ได้เจริญเติบโตมาก็โดยเนื่องมาจากปฏิบัติการทางธรรมชาติเป็นเหตุจากรูปแบบง่ายๆ ในระยะเริ่มแรก
และต่อมาก็ไม่มีชาติพันธ์ใดจะคงที่อยู่เหมือนเดิม โดยไม่เปลี่ยนแปลง นักปรัชญายอมรับความเป็นไป
ได้ของทฤษฎีนี้
ในสังคมจารีตที่มีโครงสร้างทางชนชั้นที่แข็งแรงและตายตัว การเลื่อนชนชั้นเป็นไปได้ยาก
การที่จะทำให้คนกลุ่มต่างๆ ที่ไม่มีโอกาสเลื่อนชนชั้นได้ยอมรับในความแตกต่างก็ต้องสร้างกรอบ
ความคิดหลักที่ทำให้คนต้องสยบยอมอยู่ภายใต้อำนาจของชั้นนำ การสร้างจินตนาการให้ผู้คนใน
สังคมมองเห็นและยอมรับความแตกต่างของกลุ่มคนจากสถานะและบทบาทหน้าที่ที่แต่ละกลุ่มพึงมี
ต่อสังคมโดยสร้างความเปรียบกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ร่วมกันประกอบเป็นมนุษย์ และกลาย
เป็นหลักสัจจะที่ทุกคนต้องยอมรับ
ในระหว่างศตวรรษที่ ๑๘ นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่า สัตว์ชนิดต่างๆ อาจมีต้นกำเนิดมาจาก
แหล่งเดียวกัน และสิง่ แวดล้อมได้มผี ลทำให้สตั ว์ตระกูลต่างๆ เหล่านัน้ แตกต่างกันออกไป ในศตวรรษต่อ
มา ก็มีคนพิสูจน์เรื่ององค์ประกอบและมิใช่องค์ประกอบที่มีผลจากธรรมชาติ ในหนังสือPrinciples of
Geology แสดงว่าก่อตัวขึ้นและเปลี่ยนไปโดยตัวแทนทางธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน ปี(ค.ศ. ๑๘๐๒)
พ.ศ.๒๓๔๕ จีน แบบติส เดอร์ ลามาร์ค (ค.ศ. ๑๗๔๔-๑๘๒๙) ยืนยันว่าทุกอวัยวะ (องคาพยพ) มีแนว
ที่จะสร้างอวัยวะใหม่ขึ้น เพื่อปรับตนเองให้เข้ากับปัจจัยทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปด้วยการพัฒนา
อวัยวะเป็นเครื่องวัดถึงประโยชน์ของมัน การเปลี่ยนรูปร่างอวัยวะ ถูกแปรออกมาทางพันธุกรรมตาม
บรรพบุรุษ รูปร่างก็เปลี่ยนไปด้วย Lamark ได้ยกตัวอย่าง ยีราฟ ซึ่งพัฒนาคอของมันให้ยาวเพื่อกิน
ใบไม้และ ต้นไม้ที่สูงๆ ได้ ช่วงชีวิตหนึ่งๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยต่อรุ่นต่อมา
ทฤษฎีองคาพยพของสังคมได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อชนชั้นนำได้สร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ขึน้ มา โดยได้เปลีย่ นจากทีป่ ระชาชน/พลเมืองไม่ได้มคี วามสัมพันธ์อะไรในรัฐดังปรากฏในวรรณกรรม
รามเกียรติ์ที่พลเมืองถูกเปรียบให้เป็น “อาวุธ” เท่านั้น (ฝ่ายฝูงอาณาประชาราษฎร์ คือ ศาสตราวุธ
ทั้งหลาย) กลายมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแต่เป็นส่วนที่ไม่สำคัญนัก ได้แก่ เป็น “เส้นผม” ซึ่ง
ชนชั้นนำได้เปรียบเอาไว้ทำนองว่า “ผม, ขน เปรียบด้วยราษฎร เมื่อขาดไปเส้นหนึ่ง ก็ไม่สู้กระไรนัก
แต่เมื่อขาดไปหลายๆ เส้น ก็ดูโหรง” (สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายบรรดามีที่เกิดขึ้นได้ทำให้พลังของทฤษฎีองคาพยพที่เน้นให้คน
แต่ละกลุ่มทำงานเฉพาะหน้าที่ตนเอง และปล่อยให้หน้าที่ในการปกครองอยู่ในมือของคนบางกลุ่มที่
ถูกเลือกสรรแล้วนั้นเริ่มสลายไปเรื่อยๆ และภายใต้เงื่อนไขของการเสื่อมสลายพลังของกรอบหลักใน
การอธิบายรัฐและสังคมเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมามากขึ้น๘
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อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, บทความ จุดจบของรัฐ-สังคมแบบองคาพยพในสังคมการเมืองไทย,หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖,
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หากพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหา
กรอบความคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่จะเป็นการอธิบายรัฐและสังคมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
และที่สำคัญต้องทำให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะมีตำแหน่งที่อยู่ได้ในสังคมอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
สาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนตามแนวพุทธ

ูร๊ฟ

สาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน ตามแนวพุทธ คือ เกิดจากการบงการของ
ตัณหา กล่าวคือเยาวชนมีอายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นทางรับรู้ประสบการณ์ ทำหน้าที่ ๒
อย่าง คือ
๑) เป็นทางรับรู้ข้อมูล หรือเป็นทางรับความรู้ คือ รับรู้ประสบการณ์เข้ามาในลักษณะที่เป็น
ข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเกิดปัญญาที่จะรู้เข้าใจแล้วปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้อง
ถ้าเยาวชนรู้จักใช้ประโยชน์ของอายตนะ ในการเรียนรู้หรือหาความรู้ จะเป็นพฤติกรรมหลักในการ
ดำเนินชีวิต
๒) เป็นทางรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนา คือ รู้ว่ามีความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเกิดขึ้นพร้อม
กันด้วย หากเยาวชนยังมีความไม่รู้หรือไม่มีปัญญา ก็จะใช้อายตนะแต่ในแง่ความรู้สึก เพื่อใช้ในการ
เสพรสหรือเป็นเครื่องมือหาเสพ ปฏิกิริยายินดีหรือยินร้าย รวมเรียกว่า ตัณหา
การที่เยาวชนเกิดตัณหา ประกอบด้วย กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวตัณหา๑๐ คือ ความกระหาย
อย่างในสิ่งที่ให้เวทนา หรือ ความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจ หรือในกามคุณทั้งหลายหรือความ
กระหายอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมาเสพเสวยเวทนา๑๑ เป็นตัวนาการกระทำจะทำให้เยาวชนทำอะไร
เพียงแค่ตามความปรารถนาที่ได้รับสุขเวทนา หรือหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาเท่านั้น จะเกิดปัญหาหลายขั้น
ตอน๑๒ คือ
๑) อันตรายต่อชีวิตของตน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น การที่เยาวชนกินตามความอร่อย
เมื่อยังอร่อยก็ต้องกินเรื่อยไป ก็เลยกินจนเต็มที่ แต่ปรากฏว่าการกินตามความอร่อยนี้ ทำให้กินมากเกิน
ไป เลยเกิดอาหารไม่ย่อย หรืออ้วนเกินไป บางคนชอบอาหารจำพวกไขมัน เมื่อกินสนองความอร่อย
ได้รับไขมันเข้าไปมาก ก็เกิดเป็นอันตรายต่อร่างกาย บางทีถึงกับไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทำให้เสีย
ชีวิตได้ หรือเยาวชนบางคนกินแต่อาหารอร่อยที่ตนชอบ แต่กลายเป็นโรคขาดอาหาร
๙
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ส .ม.(ไทย) ๙/ ๗๐/๙๘.
ส .ม.(ไทย) ๗/ ๐๓/ ๙๘ - ๙๙.
๑๑
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),
หน้า ๔๙.
๑๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐ – ๒๓.
๑๐
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๒) อันตรายต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์หรือสังคม เมื่อเยาวชนหามาเสพสนองความอยาก ไม่
มีขอบเขต และไม่มีที่สิ้นสุด ก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนกัน เกิดปัญหาสังคม เป็นอันตรายต่อการอยู่ร่วม
กัน เยาวชนอาจกลายเป็นเหยื่อของสังคมได้หากขาดการไตร่ตรองที่จะทำการใดให้ดีก่อน
๓) อันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การที่เยาวชนบริโภคสนองความอยากอย่างไม่มี
ขอบเขตก็ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมตามมา การเคารพในสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการพัฒนาระดับ
จิตใจของคนได้
สาเหตุของปัญหาของเยาวชน และการหาหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยใช้หลักธรรม
คำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวนำ ทำให้สามารถกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาจิตสำนึก
ด้านจริยธรรมในกลุ่มเยาวชนไทยเป็นระดับขั้น ดังนี้
๑) ระดับตัวเยาวชน
๒) ระดับครอบครัว
๓) ระดับชุมชนหรือโรงเรียน
๔) ระดับชาติ
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ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนก่ออาชญากรรม
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ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมกันอย่างมากมาย เพื่อที่จะทราบ
ว่าการที่มนุษย์กระทำความผิดโดยทั่วไปนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มีสิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลโน้มน้าว
ในการกระทำความผิดโดยใช้วิธีการศึกษาเจาะเน้นที่สาเหตุต่างๆ อันได้แก่ สาเหตุทางจิตใจ สาเหตุ
ทางสังคม สาเหตุทางจิตวิทยา และสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ นอกจากสาเหตุโดยทั่วไปที่กล่าว
ไปแล้วยังมีการศึกษาเจาะลึกลงไปที่ตัวอาชญากรโดยตรง เพื่อที่จะทราบว่าเพราะเหตุใดบุคคลนั้นๆ
จึงประกอบอาชญากรรม
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อาชญากรรมเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ถูก
ละเมิด ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย และมีบทลงโทษตามกฎหมาย อาชญากรรมที่เกิดจากเด็กและ
เยาวชน ผู้ซึ่งมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากสภาพปัญหาหลายด้านที่เข้ามารุมเร้าเยาวชนผู้ซึ่งที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่งไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ ว่าอะไรผิดหรือ
อะไรถูก จะต้องประพฤติตนเช่นไรจึงจะถูกต้องดีงาม และจะมีแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี
อย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงเพิ่มมาก เยาวชนอาจทำผิดกำหมายจนถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในศาล
เยาวชนและครอบครัว ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวได้ครบในทุกจังหวัด
ของประเทศไทย นับเป็นโชคดีของเยาวชนในสมัยนี้ที่จะถูกลงโทษเบาลงกว่าเมื่อยังไม่มีกฎหมาย
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สำหรับเยาวชน เยาวชนทีม่ อี ายุไม่ครบ ๑๘ ปีบริบรู ณ์นน้ั เมือ่ กระทำความผิด จะต้องถูกส่งตัวดำเนินคดีใน
ศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามอาชญากรรมที่มีเยาวชนเป็นผู้ก่อก็ยังมีปรากฏอยู่ใน
สังคมไม่ละเว้นว่าสังคมนัน้ จะเจริญแล้วหรือด้อยพัฒนาอยู่ จึงนับได้วา่ อาชญากรรมนัน้ เป็นปรากฏการณ์
อย่างหนึ่งของสังคม๑๓ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ (Imperfections) และความบกพร่อง
(Deficiencies) ของระเบียบสังคม๑๔
อาชญากรรม เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยอาศัยการพบปะ
สังสรรค์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมในสังคม การเรียนรู้ในที่นี้จะรวมถึงเรื่องทัศนคติ แรงจูงใจ แรง
ผลักดัน อันมีผลทำให้เกิดพฤติกรรมทางอาชญากรรม การเกี่ยว ข้องสัมพันธ์กันในด้านความรู้สึกใน
ทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมาย มนุษย์จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนถึงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางด้าน
อาชญากรรมนั้น บุคคลนั้นๆ จะมีความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางต่อต้านกฎหมายมากกว่าที่จะนิยม
ชมชอบในการที่จะประพฤติตามกฎหมาย และเสนอให้นักสังคมศาสตร์ถือเอา “ความเสียหายทาง
สังคม” เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าพฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่ แทนที่จะใช้เกณฑ์กฎหมาย ดังที่
เขาได้กล่าวว่า “การกระทำผิดกฎหมายจะเป็นอาชญากรรมมิใช่ว่าพฤติกรรมนั้นกฎหมายบัญญัติว่าจะ
ต้องได้รับโทษ แต่พฤติกรรมนั้นน่าจะถูกลงโทษมากกว่า”๑๕
ความผิดว่า ในทางอาชญาวิทยายอมรับว่า ศาสตร์แขนงต่างๆ หรือวิทยาการสาขาต่างๆ มี
ความสำคัญเท่าเทียมกันต่อการอธิบายสาเหตุแห่งอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะไม่มีวิทยาการสาขาหนึ่ง
สาขาใดโดยเฉพาะที่จะอธิบายสาเหตุแห่งอาชญากรรมได้แน่นอนชัดแจ้ง ปัจจัยที่จะนำไปสู่การกระทำ
ผิดนั้น แยกศึกษาได้เป็น ๒ ปัจจัยใหญ่ๆ คือ ๑) ปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจ และ ๒) ปัจจัยทาง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจาก ๒ ปัจจัยนี้แล้วยังสามารถใช้วิธีการศึกษาเฉพาะรายศึกษาเจาะจง
ลงไปเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเพราะเหตุใดเยาวชนนั้นๆ จึงได้กระทำความผิด หรือมีอิทธิพลใด
ที่โน้มน้าวใจให้เยาวชนนั้นประกอบอาชญากรรม
ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้บุคคลประกอบอาชญากรรมหรือกระทำความผิดว่า ปัจจัยทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมนับว่ามีอิทธิพลต่อมนุษย์ เพราะจะค่อยๆ ซึมซับเข้าปรุงแต่งลักษณะภายในจิตใจ
อารมณ์และทัศนคติ ซึ่งแสดงออกในรูปบุคลิกภาพ ทำให้แนวโน้มที่จะทำตามหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ
สังคมจนถึงระดับนำไปสู่การประกอบอาชญากรรมได้ง่าย หากปัจจัย คือ โอกาสและสถานการณ์ที่
เอื้ออำนวยให้เกิดอาชญากรรมหรือการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในเขตชุมชนเมืองและโดยเฉพาะ
ในเขตชานเมือง สาเหตุสำคัญคือ “ช่วงโอกาส”
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Sutherland,Edwin H. and Cressey, Donald R. Principle of Criminology, (New York:J.B. Lippincott Company, 1974), p. 1.
ชาย เสวิกุล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๑.
Sutherland,Edwin H. and Cressey, Donald R. Principle of Criminology, (New York:J.B. Lippincott Company, 1974), p. 1.
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ปัจจัยภายนอก ได้แก่
๑) สภาพครอบครัว ปัจจัยนี้นับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดตัวเยาวชนมากที่สุด ครอบครัวเป็นหน่วย
ของสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวมากที่สุด กล่าวคือ ครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พ่อแม่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากัน ให้กำเนิดบุตรออกมา หากพ่อแม่ ซึ่งเป็น
ผู้นำครอบครัวให้การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เป็นลูกอย่างใกล้ชิด คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกว่า
มีการเปลี่ยนไปอย่างใด มีการเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ โดยเฉพาะช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่น
โอกาสที่ลูกจะไปกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรมย่อมเกิดขึ้นน้อยลง แต่ในครอบครัวที่ถึงแม้ว่า
พ่อ แม่ ลูก จะอาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่
ได้ผูกพันกัน พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้กับลูก ไม่เคยสอนการบ้านให้กับลูก ไม่เคยรับฟังลูกเล่าถึงปัญหา
ต่างๆ ไม่เคยมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ไม่เคยแม้แต่จะทานข้าวร่วมกันซักมื้อ ครอบครัว
นั้นย่อมเสี่ยงที่จะมีลูกที่อาจกระทำความผิดได้ จากการศึกษา พบว่าอัตราการก่อคดีของเยาวชนใน
ครอบครัวที่สมบูรณ์กับครอบครัวที่แยกแตกอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมาก นั่นหมายความว่า ผู้เป็น
พ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่อย่างสมบูรณ์ การเลี้ยงดูในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มีความ
สำคัญมาก พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก การอบรมแต่เยาว์วัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการ
ป้อนข้อมูลให้เข้าสู่จิตใจของลูกได้ง่ายที่สุด
๒) ปัญหาทางเศรษฐกิจ แม้การทำความดีไม่ขึ้นกับฐานะความร่ำรวยหรือยากจนของคน แต่
ในบางครั้ง ความยากจนของประชาชน ปัญหาการตกงาน ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำปัญหา
ความแห้งแล้ง ก็อาจส่งผลให้คนทำความผิดได้ ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาพื้นฐานของการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจใน
ครอบครัวมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ความขัดสนแร้นแค้น
ความอยากได้อยากมีทำให้คนสามารถทำความผิดได้โดยไม่ทันได้ยั้งคิด การก่ออาชญากรรมในกลุ่ม
เยาวชนเพียงเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพื่อสนองความต้องการของตนจึงเป็นปัญหาหลักประการหนึ่ง ซึ่งนำ
ไปสู่การก่ออาชญากรรม เพราะเด็กหรือเยาวชนไม่รู้จักการรอคอย เมื่ออยากได้สิ่งใดก็ต้องได้ทันที
หากพ่อแม่ไม่สามารถซื้อสิ่งของเหล่านั้นให้เยาวชนๆ ก็อาจหาทางออกด้วยการกระทำผิดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งของสิ่งนั้น
๓) สภาพสังคม การขาดการศึกษา การขาดแคลนคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม การ
อพยพของประชากรเข้ามาในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ก็กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งกันขึน้ ในสังคม ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้
ก็เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึง่ มีผลกระทบโดยตรง นอกจากนีย้ งั รวมถึงความเหินห่าง
ความไม่เข้าใจ และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างคนในสังคมด้วยกันเอง สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งผู้ใหญ่ยังตามไม่ทันสิ่ง
เหล่านั้น ในขณะที่เยาวชนผู้ซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น อยากได้อยากมี และอยากลองจึงตกเป็นเหยื่อ
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ของสังคมไปโดยปริยาย การที่เยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งอบายมุขในสังคมได้ง่าย สามารถเข้าถึงสิ่ง
ผิดกฎหมายได้ง่าน เช่น ยาเสพติด อาวุธต่างๆ ก็มีส่วนทำให้เยาวชนหลงเดินทางผิดไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้
ง่ายเช่นกัน ในบางกรณีเช่น จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านก่อให้
เกิดผลกระทบต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ไทย-พม่า จะมีเยาวชน
ต่างด้าวเหล่านี้ลักลอบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำ แรงงานเหล่านี้เมื่อถูกตำรวจจับก็จะถูก
ส่งดำเนินคดียังศาลเยาวชนและครอบครัวในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ความผิดในประเภทนี้
แม้ว่าจะดูไม่ใช่ความชั่วร้าย แต่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้าแย่งใช้ทรัพยากรของคนไทย มาแย่งงานคน
ไทยทำ หรือในบางรายอาจก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น ปล้น หรือฆ่าคนตาย ดังนี้แล้ว เยาวชนเหล่านี้
จะต้องถูกผลักดันให้ออกไปจากราชอาณาจักรไทย
๔) เทคโนโลยี ปัจจัยด้านนี้ในปัจจุบันนับได้ว่ามีอิทธิพลสูงมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
เยาวชนไทยอย่างมาก กล่าวคือ ประเทศไทยได้พัฒนาจนเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
โลกปัจจุบนั เป็นโลกของเทคโนโลยี เทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ เข้าถึงประชาชนได้
ง่ายและสะดวก ดังเช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ มีขายอยู่ทั่วไป หาซื้อได้
ง่ายแม้ว่าราคาจะสูงก็ตาม เพื่อความทันสมัย เยาวชนยอมทุกวิถีทางที่จะนำพาตัวเองไปให้ทันกับ
เทคโนโลยีต่างๆ โดยลืมคิดไปว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งเกินความจำเป็นของเยาวชน แต่
เยาวชนยังคงพยายามทีจ่ ะไขว่คว้ามาครอบครอง จากข่าวโทรทัศน์เมือ่ เร็วๆ นี้ มีเยาวชนชายในประเทศจีน
แอบไปขายไตข้างหนึ่งของตน เพียงเพื่อนำ เงินที่ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ เยาวชนรายนั้นหาก
มีการไตร่ตรองถึงเหตุผล หรือได้ปรึกษาหารือกับพ่อแม่ของตน เรื่องน่าเสียใจเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
เทคโนโลยีมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ หากไม่รู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสม
๕) สื่อต่างๆ ทุกวันนี้คนในสังคมซึ่งรวมถึงเยาวชนเสพสื่อกันอย่างมากมาย สื่อเหล่านี้ มาถึง
ในบ้านของทุกคน เช่น รายการโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ต่างๆ สื่อเหล่านี้นำเสนอสิ่งต่างๆ
ล้วนเต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรง ใช้วาจาหยาบคาย สิ่งนี้จะทำให้เยาวชนบริโภคสิ่งซึ่งมีทั้งข้อมูลที่มี
ประโยชน์และข้อมูลที่เป็นโทษอย่างยิ่ง หากเยาวชนเสพสื่อเหล่านี้ด้วยสติ หรือได้รับคำแนะนำ หรือ
อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน แต่ถ้าปล่อยให้เยาวชนเสพ
สื่อโดยลำพัง ภัยที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้ จากข่าวหนังสือพิมพ์ มีเด็กนักเรียนโรงเรียนมีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งมีความต้องการกลับบ้านต่างจังหวัด แต่โรงเรียนไม่อนุญาตเด็กเกิดความเก็บกดอย่างมาก
พอดีเด็กได้เห็นข่าวในโทรทัศน์ว่า ผู้ใหญ่ที่มาชุมนุมถ้าอยากกลับบ้านให้เผาตึกก่อนถึงจะได้กลับต่าง
จังหวัด เยาวชนซึ่งขาดสติยั้งคิดประกอบกับวุฒิภาวะที่ยังต่ำ จึงคิดทำอย่างในข่าวเยาวชนรายนี้ก็ไปจุด
ไฟเผาห้องสมุดเพือ่ เรียกร้องความสนใจ ผลก็คอื โรงเรียนต้องสูญเสียหนังสือดีๆ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในห้องสมุดไปเป็นจำนวนมาก นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เยาวชนเสพสื่ออย่างไม่มีสตินึกคิด ความ
เสียหายจึงบังเกิด ยังมีเหตุการณ์อื่นอีกมากมายที่เยาวชนเสพสื่อแล้วกระทำผิด เช่น เกมคอมพิวเตอร์ที่
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เล่นผ่านอินเตอร์เน็ต เยาวชนอยากลองทำอย่างในเกมที่เล่น จึงได้ฆ่าปาดคอคนขับรถแท็กซี่ เพียงเพื่อ
อยากรู้ว่าการฆ่าคนนั้นเป็นอย่างไร สื่อต่างๆมีทั้งประโยชน์และโทษอย่างมหันต์ การเสพสื่อจึงต้องมี
สติ รู้เท่าทัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ จึงควรแนะนำเยาวชนในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ปัจจัยภายใน หมายถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเยาวชนเอง สิ่งนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน
อย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเยาวชนเอง ซึ่งได้แก่
๑) ระดับความรู้และศีลธรรมในจิตใจเยาวชน จริงอยู่ระดับการศึกษาไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าใครเป็น
หรือไม่เป็นคนดี คนที่มีการศึกษาสูงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่กระทำผิด หรือคนที่มีการศึกษาต่ำก็ไม่
จำเป็นต้องเป็นคนที่กระทำผิด การศึกษากับการทำผิดไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงสถิติ แต่การที่เยาวชน
ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันกับการศึกษา จะได้รับการสั่งสอนจากครูอาจารย์ และสิ่งที่ได้ตามมา
ก็คือศีลธรรมอันดีที่จะอยู่ในจิตใจของเยาวชน เยาวชนจะใช้เวลาไปในทางอื่นที่ไม่ดีก็จะมีน้อยลง
เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน ศีลธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเยาวชนไว้ไม่ให้ไป
ทำผิด หากเยาวชนมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนดีมีศีลธรรมก็จะช่วยกันเรียน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นอย่างที่
กล่าวไปข้างต้นในเรื่องสภาพสังคมในโรงเรียน การที่เยาวชนได้ไปโรงเรียนตามวัยที่ควรจะเป็น ย่อม
เป็นการดีสำหรับตัวเยาวชนเอง เพราะสมองได้รับวิชาความรู้ก็เหมือนป้อนอาหารให้สมอง ครูอาจารย์
ป้อนอาหารที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนๆ ก็จะรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ศีลธรรมจะทำให้เยาวชนมีจิตใจ
ที่ดีงาม ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ การที่เยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันในโรงเรียนโอกาสที่
เยาวชนจะไปคบกับคนที่มีอาชีพไม่ดีก็น้อยลงเช่นกัน เยาวชนจะถูกชักจูงไปในทางไม่ดีก็น้อยลง
เช่นกัน พ่อแม่ผู้ปกครองควรเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน อย่างน้อยควรให้บุตรหลาน
เรียนจนจบภาคบังคับและหมั่นพาลูกไปฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆที่วัด มีพ่อแม่จำนวนมากที่ปล่อยให้
ลูกหยุดเรียนกลางทาง เช่น ไม่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ก็ไม่ยอม
เรียนต่อ ในวัยเยาว์งานอย่างเดียวที่เยาวชนควรทำคือการไปโรงเรียน พ่อแม่บางคนเป็นผู้ให้ลูกหยุด
เรียนทั้งที่มีความสามารถที่จะส่งลูกเรียนต่อได้ แต่ต้องการให้ลูกไปทำงานโดยใช้แรงงานแลกกับค่า
จ้างเล็กๆ น้อยๆ นั่นเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของผู้เป็นพ่อแม่เลยที่เดียว เวลาของการเป็นเด็ก
นั้นสั้นมาก มีเวลาเพียงไม่กี่ปีก็จะผ่านชีวิตของความเป็นเยาวชนไป ดังนั้น พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกมี
โอกาสได้ พั ฒ นาระดั บ สมองและระดั บ ศี ล ธรรมด้ ว ยการไปเรี ย นหนั ง สื อ ตามเกณฑ์ ใ นโรงเรี ย น
ปัจจุบัน ลำพังแต่ความรู้ไม่สามารถทำให้เยาวชนเป็นคนดีได้ ต้องมีคุณธรรมประกอบด้วยเรียกว่ามี
ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะสามาระนำพาชีวิตของเยาวชนให้เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า และสามารถ
ทำประโยชน์ให้กับสังคมกับประเทศชาติ ศีลธรรมอันดีงามจะสะสมอยู่ในตัวเยาวชนตั้งแต่เล็กจน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญในข้อนี้ หากเยาวชนขาดหลักยึดทางจิตใจหรือ
ไม่มีธรรมะประจำใจ เยาวชนย่อมมีโอกาสที่จะกรทำผิดที่เรียกว่า ไม่มี หิริ โอตตัปปะ ซึ่งก็คือการขาด
ความละอายและขาดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิด หากเป็นเช่นนี้ เมื่อเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
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การกระทำผิดที่ใหญ่ขึ้นย่อมเกิดได้โดยง่ายเพราะขาดการยั้งคิด การไปโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
สำหรับเยาวชน
๒) ระดับฮอร์โมนเพศ จากเด็กเล็กๆ กลายเป็น วัยรุ่นซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ๑๑-๒๐ ปี ร่างกาย
จะมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงนี้ เด็กผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก่อนเด็กผู้ชายในเด็ก
ผู้หญิงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วงอายุ ๑๑-๑๓ ปี๑๖ ส่วนเด็กผู้ชายเริ่มช่วงอายุ ๑๒-๑๔ ปี สิ่งที่เป็นตัวการ
สำคัญที่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้คือ ฮอร์โมนๆ หลัก มีอยู่ ๒ ตัว ฮอร์โมนการเจริญเติบโต
(Growth Hormone) และฮอร์โมนเพศ (Sex Hormone) แต่ฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะมีบทบาทน้อยลง
ในช่วงนี้ บทบาทหลักอยู่ที่ฮอร์โมนเพศๆ จะเกี่ยวข้องไม่เฉพาะทางด้านการเจริญของเพศ แต่จะทำ
หน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายอีกด้วย ในเพศหญิงจะมีรังไข่ ส่วนเพศชายมีอัณฑะที่ทำ
หน้าที่ควบคุมความเป็นหญิงความเป็นชาย เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนเพศจะสั่งให้รังไข่หลั่งฮอร์โมนเพศ
หญิงที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศชายอัณฑะจะกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนเพศชายที่
เรียกว่า ฮอร์โมนเทสโตรสเตอโรน (Testosterone) ฮอร์โมน ๒ ตัวนี้๑๗จะดูแลการเจริญเติบโตของ
ร่างกายและดูแลเรื่องเพศให้ชัดขึ้น สภาพร่างกายของเยาวชนในช่วงอายุนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ในเพศหญิงร่างกายจะสูงเร็วกว่าในเพศชายในวัยเดียวกัน สะโพกจะผายออกเริ่มมีหน้าอกและมี
ประจำเดือน ส่วนในเพศชายร่างกายจะสูงใหญ่อย่างรวดเร็ว ส่วนต่างๆ ในร่างกายเริ่มมีขนขึ้น มีหนวด
เครา เสียงแตก และมีเชื้ออสุจิ เนื่อง จากร่างกายของเยาวชนในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิม ทำให้
เยาวชนมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศมากขึ้น ความสนใจในเพศตรงข้ามมีมากขึ้น อยากมีคนรัก
หรือคิดอยากลองมีเพศสัมพันธ์ ทำ ให้กระทำ ผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกดำเนินคดีฐานพรากผู้เยาว์
และอาจเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือ การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก เช่น การ
ทำแท้งโดยผิดกฎหมาย หรือปล่อยให้เด็กเกิดมา โดยไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่ ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมของเด็กขาดความอบอุ่นหรือเด็กเร่ร่อน เพราะพ่อแม่วัยรุ่นไม่มีวุฒิภาวะและรายได้ที่จะเลี้ยง
ทารกเกิดใหม่ ดังนั้นพ่อแม่ที่มีลูกในวัยรุ่นจึงควรให้คำแนะนำที่ถูกต้องในเรื่องเพศและการควบคุม
ตนเองกับลูกของตนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องหนักใจต่อไป
๓) ระดับความฉลาดทางเชาว์ปัญญา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ไอ.คิว. I.Q. (Intelligent Quotient)
ซึ่งเป็นตัวเลขบอกค่าระดับความฉลาดของคนเรา บางคนเกิดมาฉลาดมาก บางคนเกิดมาฉลาดน้อย
และบางคนก็เกิดมาพร้อมกับสมองที่ไม่ปกตินั่นก็คือปัญญาอ่อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ พันธุกรรมและ
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สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, การศึกษาปฐมวัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕),
หน้า ๕๓-๕๔.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘),
หน้า ๑๐๕-๑๐๖.
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สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงภายหลังคลอด สองสิ่งนี้มีผลกระทบต่อการพัฒนาระดับของ
เชาว์ปัญญาของคนอย่างมาก ระดับเชาว์ปัญญาที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของคนปกติคือ ๙๐-๑๐๙ คน
ปัญญาอ่อนมีค่าระดับความฉลาดอยู่ที่ ๗๐-๗๙ สิ่งที่น่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็คือ มีการพบว่าระดับความ
ฉลาดของเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๘๘ ซึ่งมีค่าต่ำกว่าที่กรมอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ ๙๐-๑๐๐ การที่
เยาวชนมีระดับความฉลาดต่ำ ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศชาติขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่จะช่วย
พัฒนาประเทศ แต่ยังเป็นปัญหาสังคมอีกด้วย เยาวชนที่มีความฉลาดน้อยมักง่ายต่อการถูกชักจูงหรือ
ถูกโน้มน้าวจิตใจให้คล้อยตามผู้ชักจูง หากผู้ชักจูงเป็นผู้ที่ประสงค์ประโยชน์จากตัวเยาวชน ก็จะชักจูง
ให้เยาวชนไปกระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมได้ เพราะเยาวชนไม่อาจแยกแยะได้ว่า สิ่งที่เขากำลังถูก
ชักจูงให้ไปทำนั้นผิดกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมหรือไม่ ในปัจจุบันมีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีในศาล
อันเนื่องมาจากการถูกผู้ใหญ่หลอกใช้ เช่น หลอกให้เยาวชนไปค้ายาบ้าโดยไม่บอกว่านั่นคือยาบ้า
หลอกให้ไปลักทรัพย์ หลอกให้ไปขายสิ่งประดิษฐ์ที่มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่ เช่น แผ่นดีวีดี วีซีดี
ภาพยนตร์หรือเพลง เป็นต้น ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรพุดคุยกับเด็กในปกครองให้รู้เท่าทันโลกและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก อย่าให้เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่ที่ประสงค์ร้ายเหล่านั้น๑๘
๔) จิตสำนึกสาธารณะ ก็คือความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องจิตสำนึกสาธารณะเป็นสิ่งที่
อยู่ในจิตใจของแต่ละคนว่าจะมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะมากน้อยเพียงใด จิตสำนึกส่วน
หนึ่งอยู่ในตัวบุคคลตั้งแต่เกิด อีกส่วนหนึ่งก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมอุปนิสัยให้เป็นไป การ
มีจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชนนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะใน
สังคมเมือง ผู้คนจะสนใจแต่เพียงเรื่องของตนเองหรือเรื่องที่ตนจะได้รับผลประโยชน์ โดยไม่สนใจว่า
สิ่งนั้นๆ จะได้มาต้องแลกด้วยความสูญเสียผลประโยชน์ของสาธารณะ หากคนในสังคมใดมุ่งแต่จะ
ตักตวงเอาผลประโยชน์เข้าตัวเช่นนี้แล้ว สังคมนั้นย่อมจะต้องพบกับจุดเสื่อมถอย ดังที่กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้นว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน หรือเยาวชนไม่
ฝึกให้ตนเป็นคนมีจิตสำนึกสาธารณะแล้วนั้น เมื่อเยาวชนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ก่อ
ประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติ ในทางตรงข้ามพวกเขาอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสังคมได้
อีกต่างหาก ผู้ใหญ่ควรฝึกให้เด็กมีจิตสำนึกสาธารณะตั้งแต่เยาว์วัย ให้เด็กมีความหวงแหนในสมบัติ
ของชาติ หรือสาธารณะสมบัติ มีเยาวชนจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดีในศาลเหตุเพราะขาดจิตสำนึก
สาธารณะ เยาวชนต้องการเงินไปใช้เที่ยวไปซื้อของ หรือแม้แต่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพ จึงไปลักเอาสาย
ไฟฟ้าสายโทรศัพท์ ฝาท่อระบายน้ำไปขาย เอาเงินที่ได้ไปใช้อย่างไม่เกิดประโยชน์อันใดกับชีวิตโดย
ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดตามมากับผู้อื่น เช่น สายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ถูกตัดไปขาย ผู้คนใน
ละแวกนั้นก็จะไม่มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ฝาท่อระบายน้ำถูก
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ลักไป หากเด็กหรือคนแก่เดินตกลงไปในท่อ อาจเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต จิตสำนึกสาธารณะ จึง
จำเป็นต้องฝึกให้มีมากขึ้นเพื่อใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติ
๕) ความอยากได้อยากมี ปัจจัยข้อนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในเยาวชนทุกคน กล่าวคือ ความอยากได้
อยากมีก็คือกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งมีในตัวคนทุกคน ดังนั้นเด็กทุกคนย่อมมีความอยากได้อยากมีตั้งแต่เกิด
มาก็มีความอยากได้อยากมีแล้ว อยากกินนมแม่เพราะหิว โตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มอยากทานของอร่อยๆ
นอกจากนม อยากได้ของเล่น อยากได้ดินสอแท่งใหม่ ปากกาด้ามใหม่ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็อยากมีมากขึ้น
อีก อยากมีโทรศัพท์มือถือ อยากได้คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่อยากได้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
เป็นต้น ความอยากได้ของคนไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนในระยะวัยรุ่นนี้ นอกจากอยาก
ได้อยากมียังอยากลองอีกด้วย ผู้ปกครองที่มีฐานะดีก็สามารถสนองความต้องการทุกอย่างของลูกได้
ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่สู้ดี ก็อาจจะประสบปัญหาในการเลี้ยงดูลูก อาจมีการทะเลาะ
กับลูก เกิดปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้เด็กจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากได้อยากมีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
เขาอย่างยิ่ง ในขณะที่พ่อแม่ก็มองว่าu3626 สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นของครอบครัวเขา ความ
ขัดแย้งก็เกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกิดตามมาก็คือ ผู้เป็นลูกหนีออกจากบ้านไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ตัวเอง
หรือไปปรึกษาเพื่อนซึ่งต่างก็เป็นเยาวชนเช่นกัน มีวุฒิภาวะต่ำ เยาวชนอาจพากันไปกระทำผิดหรือก่อ
อาชญากรรมเพื่อให้ความอยากได้อยากมีของพวกเขาได้รับการตอบสนอง นั่นก็คือ ไปลักชิงวิ่งราว
หรือปล้นทรัพย์แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อสิ่งที่ตนอยากได้ เยาวชนก่อคดีด้วยความอ่อนเยาว์ พ่อแม่ต้อง
ตามมาที่ศาลเพื่อประกันตัวลูกไป มิเช่นนั้นเยาวชนก็ต้องถูกส่งไปกักขังเยาวชนบางรายเกิดความกลัวก็
เลิกประพฤติผิดอีก บางรายก็ย่ามใจกลับไปก่อคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทำซ้ำจน
ติดเป็นนิสัย โตขึ้นก็ยึดอาชีพโจรเป็นอาชีพถาวร นอกจากความอยากได้อยากมีแล้ว เยาวชนในวัยนี้ยัง
เป็นวัยที่อยากลองอีกด้วย ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในเรื่องฮอร์โมนเพศ การเปลี่ยนแปลงของสารเคมี
ภายในร่างกายของเยาวชน ทำให้เยาวชนมีความต้องการทางเพศ อยากลองว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็น
เช่นไร จึงไปลองกับเพื่อนบ้างหรือลองกับคนไม่รู้จักบ้าง สิ่งที่ได้คือบทเรียนราคาแพงที่เงินซื้อไม่ได้
เยาวชนอาจติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน หรือร้ายกว่านั้นก็คือเอดส์ เยาวชน
หญิงยังเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาอีกด้วย ความอยากได้อยากมีอยากลองของเยาวชนวัยนี้
เป็นสิ่งอันตรายต่อตัวเยาวชนอย่างยิ่ง พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน พูดถึง
เหตุและผล พูดถึงความอยากได้กับความจำเป็นให้เยาวชนได้คิดพิจารณา
๖) ความต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับหรือการ
ยกย่องเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการทั้งสิ้น ไม่เฉพาะแต่ในกลุ่มเยาวชนเท่านั้น ในกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมีวุฒิ
ภาวะสูงกว่าคนวัยเยาว์ หากต้องการให้คนเป็นที่ยอมรับจากสังคมหรือได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆ
ผู้ใหญ่ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้มีสิ่งที่เพื่อนๆ หรือสังคมคาดหวัง เช่นถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
ผูใ้ ดต้องการได้รบั การยอมรับ ผูน้ น้ั ก็จำเป็นต้องทำงานให้ได้ผลงานทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่อง
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หรือมีน้อย เพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้บังคับบัญชาก็จะชื่นชมและยอมรับในความสามารถของเขา ใน
สังคมของวัยรุ่น หากผู้ใดต้องการได้รับความยกย่องจากเพื่อนๆ ก็จะพยายามทำตัวให้เด่น โดยเข้าใจ
ว่าการทำตัวเช่นนั้นจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ หรือเยาวชนจะยอมทำตามคำท้าทายของเพื่อนว่า
ถ้าจะเข้ากลุ่มก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้กลุ่มยอมรับ เช่น เยาวชนต้องไปขับรถจักรยานยนต์แข่งและต้องไม่
ถูกตำรวจจับ เป็นต้น ในกลุ่มเยาวชนหญิงก็มีการกระทำที่น่าตกใจ นั่นก็คือการพยายามทำแต้มแข่งกัน
ระหว่างเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน การทำแต้มก็คือ การได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแข่งกันว่าในหนึ่งคืนใครจะ
สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายได้มากกว่า หรือในหนึ่งเดือนใครจะผ่านผู้ชายได้มากกว่ากัน การกระ
ทำในทำนองนี้ บางเหตุการณ์อาจบ้าบิ่นและอันตรายมาก ผู้ปกครองพึงดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด อย่าให้เยาวชนไปคบคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ได้ประกอบอาชีพสุจริตหรือมี
พฤติกรรมที่ไม่ดี ควรแนะนำให้ลูกหลานอยู่ห่างไกลจากคนเหล่านี้ นอกจากนั้น ผู้ปกครองควรรู้จัก
เพื่อนๆ ของลูกว่าเพื่อนเหล่านั้นเป็นลูกใคร ครอบครัวเป็นอย่างไรเป็นคนดีหรือไม่ จะมีโอกาสนำพา
ให้ลูกของตนไปประพฤติผิดหรือไม่ ควรสอนให้ลูกรู้จักเลือกคบคนดังคำพังเพยที่ว่า “คบคนพาล พาล
พาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
เยาวชนในช่วงสั้นๆ ช่วงหนึ่งแห่งชีวิตคือช่วงวัยรุ่น มีสิ่งต่างๆ ทั้งดีและร้ายถาโถมเข้ามาใน
ชีวิตของเยาวชน หากเยาวชนรู้จักที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีตลอดจนมีสำนึกที่ดีในการยับยั้งชั่งใจ การก่อ
อาชญากรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมในกลุ่มเยาวชนย่อมจะน้อยลง แต่สภาพการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เยาวชนตกเป็นเหยื่อของสังคมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเย้ายวนใจมีมาก ในสังคม
ปัจจุบัน แหล่งอบายมุขก็มีอย่างดาษดื่นทั่วไปแม้ในบริเวณโรงเรียน เยาวชนที่ปราศจากคนดูแล
เอาใจใส่คอยให้คำแนะนำคำสั่งสอน เยาวชนนั้นก็อาจเดินหลงทางไปในทางที่ไม่ถูกต้อง คบกับผู้ที่มี
ความประพฤติไม่ดีหรือมีอาชีพไม่สุจริตชักชวนให้ไปกระทำสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมได้ หรือ
แม้แต่การหลอกเยาวชนไปทำประโยชน์ให้กับผู้ใหญ่ที่คอยหวังตักตวงผลประโยชน์จากเยาวชนที่ยัง
อ่อนประสบการณ์ต่อโลก เช่นหลอกให้ไปค้ายาเสพติด หรือค้ากาม ฯลฯ๑๙ นอกจากนั้นเยาวชนยังอาจ
ก่ออาชญากรรมได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หรือการกระทำอนาจารจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศฯลฯ
เยาวชนจะต้องอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ สังคมที่พร้อมจะมอมเมาเยาวชนจาก
ผู้ใหญ่ที่ไร้ศีลธรรม ความผิดที่เยาวชนก่อไม่ได้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ก่อ ความรุนแรงมิได้
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เยาวชนขาดสติยั้งคิดเนื่องจากสภาพร่างกายที่โตเพียงแค่ตัว แต่สมองยังไม่โต
เต็มที่ วุฒิภาวะยังไม่พัฒนาขาดสำนึกในเรื่องผิดชอบชั่วดี การกระทำบางอย่างที่เยาวชนทำนั้นเป็น
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อภิญญา เวชยชัย (ผศ.), การศึกษาทบทวนสภาวการณ์ปัญหาของครอบครัวไทยและข้อเสนอต่อนโยบายการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔.

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

42

เรื่องที่ร้ายแรงมากขึ้นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงสภาพที่เสื่อมทรามของสภาพจิตใจของคน
สังคมไทย เยาวชนเป็นอนาคตของชาติดังคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” หากปัจจุบัน
ของชาติมีสภาพที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีแล้ว ประเทศชาติของเราจะเจริญและ
พัฒนาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้อย่างไร แต่ถ้าหากเยาวชนได้รับการอมรมชี้แนะ และได้รับ
การขัดเกลาสภาพจิตใจให้อ่อนโยน มีศีลธรรมและใช้สติในการดำรง ชีวิต มีความมุ่งมั่นในทำการ
ทำความดี ประเทศชาติย่อมสามารถพัฒนาได้ดีและก้าวไกลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อทราบถึงองคาพยพแห่งปัจจัยที่ส่งผลให้เยาวชนกระทำผิดแล้ว
ปัญหาของเยาวชนควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบแบบแผน หน้าที่แก้ไขปัญหาของ
เยาวชนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกๆ คนในสังคม เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า
ยิ่งในการพัฒนาชาติ คุณภาพของเยาวชนจึงเป็นเสมือนดัชนีชี้วัดทางสังคมตัวหนึ่งว่าสังคมนั้นๆ สร้าง
เยาวชนในระดับคุณภาพใด หากคุณภาพคนของชาติดี ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกย่อมมี
สูงเช่นกัน ตรงกันข้ามหากคุณภาพของคนในชาติต่ำ ชาติก็จะไม่สามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกับชาติอื่นๆ
ดังนี้แล้วทุกคนในสังคมจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของเยาวชนในแต่ละระดับขั้น
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การทำผิดของเยาวชน มีวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่จะสามารถนำมา
แก้ปัญหาของเยาวชนได้โดยตรงในเรื่องของการพัฒนาจิตสำนึกด้านจริยธรรม หลักธรรมทางพุทธศาสนา
สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งในทุก
กิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทำให้ครอบครัวเจริญโรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและประเทศชาติ
เจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต ในสังคมชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่อง
สรรเสริญจากผู้อื่น ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูอาจารย์ในสถานศึกษาควรเร่งร่วมมือกันแก้
ปัญหาเยาวชนให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยยึดเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นสรณะ	
สิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้เยาวชนลดความเสี่ยงที่จะเป็นอาชญากรน้อยลงหรือช่วยให้เยาวชน
ประพฤติผิดน้อยลง เราสามารถพิจารณาเป็นระดับขั้น ดังนี้
๑) ระดับครอบครัว ดังที่กล่าวมาแล้ว ครอบครัวถึงแม้เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่มี
ความสำคัญต่อเยาวชนมากที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่หลักที่จะต้องปกป้องคุ้มครองเยาวชนให้
สามารถก้าวผ่านวัยอันตรายนี้ไปให้ได้โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียกับเยาวชน หรือให้เกิดน้อยที่สุด
เท่าที่จะน้อยได้ วิธีหนึ่งก็คือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆ พ่อแม่ควรให้เวลากับลูกมากเท่าที่ลูก
43
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ต้องการ เวลาลูกมีปัญหา พ่อแม่ควรอยู่เคียงข้างลูกคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา ควรตักเตือนด้วยวาจา
และท่าทีที่เป็นมิตร ไม่ดุด่าลูกมากจนลูกต้องหนีออกจากบ้านไป หรือไม่อยากเข้าใกล้พ่อแม่อีก พ่อแม่
ไม่ควรมีพฤติกรรมบ่นว่าลูกเป็นกิจวัตร เพราะวัยรุ่นมักใจร้อนไม่ชอบถูกตำหนิ การพร่ำบ่นของพ่อแม่
จะทำให้ลูกเริ่มหนีห่างไปและมุ่งหาคนอื่นเป็นที่พึ่ง ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย แนะนำวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การไปทำกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนที่ดีที่วัดพร้อมกันทั้งพ่อแม่และลูก คำสอนของพ่อแม่ควรแฝงหลักธรรมะทางพุทธ
ศาสนาเข้าไปด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เยาวนค่อยๆซึมซับรับคำสอนนั้นเข้าไปในจิตใจ เช่น ศีล ๕ อิทธิบาท
๔ อริยสัจ ๔ เป็นต้น
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๒) ระดับชุมชนหรือโรงเรียน ให้มีการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้หลัก
ธรรม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชุมชนหรือโรงเรียน เมื่อลูก
อยู่โรงเรียน หน้าที่หลักที่จะปกป้องเยาวชนก็อยู่ที่ผู้เป็นครูอาจารย์ เยาวชนจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน
ราว ๘-๑๐ ชั่วโมงในแต่ละวัน ครูประจำชั้นนอกจากจะสั่งสอนวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ ยังควร
เอาใจใส่สอนหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้ด้วย ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องที่เยาวชนไม่กล้าที่จะพูดคุยกับผู้ปกครอง ครูควรมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อศิษย์ทุกคน ไม่ว่าศิษย์นั้น
จะรวยหรือจน เรียนเก่งหรือเรียนด้อย เด็กทุกคนมีจิตใจที่บอบบาง ความอารีของครูจะเป็นเครื่องช่วย
ให้จิตใจเด็กเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น คุณครูควรใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ สอน
ให้ลูกศิษย์มีหิริ โอตตัปปะ และเข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า และ
ส่งเสริมให้เยาวชนนำหลักธรรมไปฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
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๓) ระดับชาติ รัฐบาลควรออกแนวนโยบายหรือกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ใหญ่ที่มุ่งหาผล
ประโยชน์จากเยาวชน กำหนดแผนนโยบายในการพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมรัฐบาล
ควรควรมีมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับกลุ่มมิจฉาชีพ อย่าปล่อยให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อ
ของคนเหล่านี้ การหลอกใช้เยาวชนให้ไปกระทำผิดเพื่อผลประโยชน์ของคนร้ายยังมีเกิดอยู่เป็นประจำ
รัฐบาลจึงควรออกกฎหมายที่เข้มงวดมาใช้จัดการกับกลุ่มมิจฉาชีพ ที่คอยหาผลประโยชน์จากเยาวชน
ให้กฎหมายมีมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความเข้มแข็งและเข้มงวดหน่วยงานที่
ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชน ควรมีการร่วมมือกันมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการควรปรับหลักสูตรและ
แบบเรียนให้มีเนื้อหาของพุทธศาสนามากขึ้น การทำงานในภาครัฐ ควรทำในรูปแบบ
บูรณาการไม่ควรทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ มิฉะนั้น ผลที่ได้อาจไม่คุ้มกับงานที่ทำไป กฎหมาย
และหลักศีลธรรมย่อมเดินไปในทางเดียวกัน สิ่งใดผิดกฎหมายย่อมผิดศีลธรรม รัฐบาลจึงควรเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงศีลธรรมและหลักกฎหมายไปพร้อมๆ กัน
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๔) ระดับตัวเยาวชน ที่กล่าวมาทั้ง ๓ ระดับข้างต้นจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากเยาวชน
ไม่ได้เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาที่เกิด และไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ การแก้ปัญหาของ
เยาวชนต้องเริ่มต้นจากตัวเยาวชนเอง เยาวชนต้องเปิดใจรับฟังสิ่งดีๆ ที่ผู้ใหญ่มอบให้ และพร้อมที่จะ
นำไปแก้ไขข้อผิดพลาด เยาวชนควรตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่ดีของตน จะต้องร่วมแรงสร้างชาติ
ไม่ใช่ทำลายชาติ การฝึกตนให้เป็นคนดีควรเริ่มตั้งแต่ตอนอายุน้อย หมั่นปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย เมื่อเติบ
ใหญ่ก็จะไมรู้สึกว่าการทำความดีเป็นเรื่องยุ่งยากหรือลำบากแต่อย่างใด

ูร๊ฟ

เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนควรเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ช่วยกันดูแล
เยาวชนที่มีช่วงเวลาในช่วงวัยนี้เพียงไม่กี่ปีให้ผ่านพ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ส่วนเยาวชนก็ควรเล็งเห็นความสำคัญของ
ตนเองด้วย วัยเด็กวัยเรียนมีเวลาอยู่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเยาวชนก็คือการเรียน
หนังสือ เพิ่มพูนปัญญาของตนให้มีคุณภาพเพื่อให้ชีวิตในอนาคตมีความสุขความเจริญ สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเองและประเทศชาติ
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รูปแบบการก่ออาชญากรรมในสังคมออนไลน์ 1
ดร. อุนิษา เลิศโตมรสกุล 2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรมในสังคมออนไลน์และเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคมออนไลน์ จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไปและที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยคัดเลือกเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมในสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนข้อมูลสถิติคดีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าอาชญากรรมใน
สังคมออนไลน์จะมุ่งเน้นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง เช่น การบุกรุกระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
ขโมย ทำลาย แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ น่ื โดยมิชอบ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
อาชญากรรมในสังคมออนไลน์ของสังคมไทยในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมิได้มีวงจำกัด
เฉพาะอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่อาชญากรได้ใช้สังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือเพื่อกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเพศ อาชญากรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์ และการเปิดบ่อนการพนัน ซึ่งสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฏีปกติวิสัย Routine Activity)
ดังนี้
1) เหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม (suitable target) ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นประจำ
2) ความสามารถของผู้ดูแล (Capable Guardian) ได้แก่ เด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่ได้
อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ทำให้ไม่สามารถปกครองดูแลเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวาง
3) แรงจูงใจที่จะกระทำความผิด (Motivated Offenders) ได้แก่ ปัญหาเศษรฐกิจและสังคม
กดดันให้บุคคลตัดสินใจกระทำความผิด อย่างไรก็ตามปัญหาอาชญากรรมในสังคมออนไลน์สามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและป้องกันอาชญากรรมประเภทนี้ โดย
เฉพาะอย่างการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงหน่วยงาน
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งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
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ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้นจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้อาชญากรรมในสังคมลดลง

บทนำ

ูร๊ฟ

Social Network ตามความหมายดั้งเดิม คือ ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและสังคม แต่ในปัจจุบันคำว่า Social Network (สังคมออนไลน์)
ได้ถูกนำมาใช้ในความหมายของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนจากทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน โดยผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งในระยะแรกสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อระหว่างกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกัน
เช่น การส่งข้อความ ข้อมูลและข่าวสารโดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต่อมาเมื่อมีการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เช่น โปรแกรม Pirch MSN messenger ICQ ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าไปสนทนาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับบุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ตลอดจนการนำ
ข้อมูลส่วนตัวและกิจวัตรประจำวันให้ไปปรากฏบนสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงความเป็นตัวตน ควบคู่
ไปกับการหาเพื่อนใหม่ๆ และค้นหาเพื่อนเก่าๆ บนอินเทอร์เน็ต นอกจากการนำไปใช้เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์ ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเข้าถึง
ตัวบุคคลของนักการเมือง ดารา นักร้อง นักการตลาด และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อสร้างความ
รับรู้ และทำให้คนเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าหรือบุคคลนั้นๆ ทำให้สังคมออนไลน์ (Social Network)
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปัจจุบันสังคมออนไลน์(Social Network) ได้เข้ามา
มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากจำนวนสมาชิก
Face Book ซึ่งเป็นเว็ปไซด์สังคมออนไลน์ยอดนิยมที่เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 มีจำนวน
สมาชิกจนถึงปัจจุบัน(25 ธันวาคม พ.ศ. 2555) ทั้งสิ้นประมาณ 980.97 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม ในโลกสังคมออนไลน์ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปหาประโยชน์ให้แก่
ตัวเองในทางที่ผิด เช่น การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือทางธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
การใช้เป็นช่องทางสื่อสารเพื่อนำไปสู่การล่อลวงทางเพศ การซื้อขายสินค้าที่ละเมิดกฎหมาย ฯลฯ
ดังจะเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่างๆ ที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบ ทำให้ยังไม่สามารถ
จัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางและ
ฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรมในสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต่อไป
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคมออนไลน์ในสังคมออนไลน์ โดยใช้วิธีการศึกษา
เชิงเอกสาร (Documentary Research) และการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) จาก
เอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติ ทฤษฎีอาชญาวิทยา ตลอด
จนตัวอย่างอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 - ธันวาคม พ.ศ.
2555 โดยคัดเลือกเฉพาะข่าวการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมออนไลน์ซง่ึ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่ใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเพื่อกระทำความผิดด้วย ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในสังคมออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การลดลงของปริมาณ
อาชญากรรมในสังคมออนไลน์ต่อไป
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
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โคเฮนและเฟลสัน (Cohen and Felson) นักอาชญาวิทยาได้ให้ความหมายของทฤษฎีปกติ
วิสัย (Routine Activity Theory) คือ กิจวัตรหรือการกระทำใดของบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็น
ประจำ เช่น การออกไปทำงานปล่อยให้บ้านไม่มีคนเฝ้า การสวมใส่เครื่องประดับที่มีราคาแพงหรือ
การออกไปนอกบ้านในเวลากลางคืน และหมายความรวมถึงลักษณะของบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมได้ง่ายด้วย เช่น เพศหญิง อายุน้อยหรืออายุมาก ฯลฯ เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีสมมติฐานว่าการ
เกิดอาชญากรรมนั้นเกิดจากการกระทำที่เป็นนิสัยประจำของเหยื่ออาชญากรรมนั่นเอง ตัวอย่างเช่น
หากเหยื่อต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยไม่มีคนเฝ้าบ้านทุกวันผู้กระทำผิดก็จะมีโอกาสเข้าไป
ทำการลักทรัพย์ในบ้านได้ หรือหากเหยื่อชอบออกไปนอกบ้านในเวลากลางคืนคนเดียวบ่อยๆ ครั้ง
หรือชอบใส่เครื่องประดับที่มีค่ามาก จะมีโอกาสถูกคนร้ายเข้าทำการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ได้
เป็นต้น ซึ่งนิสัยของบุคคลที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมนั้นเป็นที่มาของชื่อทฤษฎีนี้ (พรชัย ขันตีและคณะ,
2543 : 26-28)
โคเฮนและเฟลสันเชื่อว่าในทุกๆ สังคมจะมีบุคคลที่พร้อมจะฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อประโยชน์
ทางการเงิน เพื่อการแก้แค้น ความโลภ หรือแรงจูงใจอื่น ๆ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สิ่ง
เหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนอาชญากรรมในสังคม ซึ่งทฤษฏีปกติวิสัยนี้ เป็นทฤษฏี
ทีใ่ ช้อธิบายการเกิดขึน้ ของอาชญากรรม โดยกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการในการเกิดอาชญากรรม
ดังนี้ (Siegel , 1998 : 87-88 )

น
ห

51

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

1) เหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม (suitable target)
2) ความสามารถของผู้ดูแล (Capable Guardian)
3) แรงจูงใจที่จะกระทำความผิด (Motivated Offenders)
แผนภาพที่ 1 ทฤษฏีปกติวิสัย Routine Activities Theory

Lack of capable guardians
- Police officers
- Homeowner
- Security System
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Motivated offender
- Teenage boys
- Unemployed
- Addict population

Suitable targets
- Unlocked home
- Expensive cars
- Easily transportable goods

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ประเภทและรูปแบบการก่ออาชญากรรมในสังคมออนไลน์
ผลการวิจัยพบว่ามีพฤติกรรมหลายรูปแบบที่เป็นอันตรายต่อบุคคล องค์กรหรือสังคม หรือ
บางครั้งเป็นเพียงการสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์เท่านั้น
ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์โดยตรงหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ซึ่งจากหลายคดีที่เกิดขึ้นนั้นพบว่ามีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการล่อลวงเหยื่อเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการอนาจารหรือประสงค์ก่ออาชญากรรมทางเพศ
ซึ่งพฤติกรรมของ อาชญากรนั้น จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการล่อลวงเหยื่อ โดย
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เหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นเด็กหญิงที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่เป็นประจำ โดยจะใช้โปรแกรมแชต
ที่มีมาพร้อมกับสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, MSN, Camfrog หรือ ในกลุ่มการเล่นเกมออนไลน์
ที่เปิดช่องให้ผู้เล่นในเครือข่ายสามารถพูดคุยกันได้ ในการพูดคุยเพื่อทำความรู้จักจนกระทั่งเกิดความ
เชือ่ ใจ และยอมไปพบกับอาชญากรหรือมิจฉาชีพในทีส่ ดุ นอกจากกรณีการล่อลวงเพือ่ ก่ออาชญากรรม
ทางเพศแล้วนั้น คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้สังคมออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต ยังมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งต่อทรัพย์สินของเหยื่อ จากคดีความหลายครั้งที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในสื่อต่างๆพบ
ว่า ผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อล่อลวงของมิจฉาชีพบนอินเตอร์เน็ตนั้นถูกยักยอก ฉ้อโกง หลอกลวง
ต้มตุ๋น เช่น จัดทำเว็บขายสินค้า แล้วไม่ส่งสินค้าให้ หรือทำหลอกไว้เพื่อเพียงต้องการหมายเลขและ
ข้อมูลบัตรเครดิต ไปใช้ในกรณีอื่นๆ หรือการเปิดบ่อนการพนันบนเว็บไซด์
จากข้ อ มู ล ศู น ย์ ป ระสานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ ป ระเทศไทย
สถิติคดีภัยคุกคามตั้งแต่มกราคม- พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีทั้งสิ้น 710 ครั้ง โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้ (ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย :
ออนไลน์)
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49
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Information gathering

4

5

10

8

8

5

5

10

5

0

1		
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Information security

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1		

2

Intrusion Attempts

3

3

13

8

8

6

7

10

8

2
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Intrusion

1

1

1

1

0

3

1

0

0

0

1		

9

Malicious code

3

6

9

12

7

4

7

3

8

8

10		
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Other

4

5

3

2

1

2

2

0

0

0

0		

19

31

59

69

74

56

52

73

78

96

59
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ตารางที่ 1 สถิติภัยคุกคามประจำปี พ.ศ. 2555 (มกราคม-พฤศจิกายน)

ประเภทภัยคุกคาม / เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

Fraud

รวม
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ตารางที่ 2 สถิติภัยคุกคามจำแนกตาม 10 อันดับประเทศภัยคุกคามสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2555
		 (มกราคม-พฤศจิกายน)
ประเทศ/
ประเภทภัยคุกคาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U.S.A Brazil U.K Thailand Australia Malaysia Canada Spain Denmark Singapore

Abusive content
Availability
Fraud
Inform. gathering
Inform. security
Intrusion Attempts
Intrusion
Malicious code
Other
รวม

1
0
184
13
0
22
2
19
0
241

0
0
72
30
0
22
1
2
0
127

0
0
61
1
0
0
0
1
1
64

0
1
13
1
1
0
5
2
15
38

0
0
26
1
0
2
0
0
2
31

0
0
14
3
0
8
0
1
0
26

0
0
21
0
0
1
0
0
0
22

0
0
4
3
0
11
0
0
0
18
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0
0
8
0
0
1
1
16
0
26

0
0
3
8
0
5
0
0
0
16

อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมในสังคมออนไลน์ของสังคมไทยในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างมาก
ขึ้น ซึ่งมิได้มีวงจำกัดเฉพาะอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่
อาชญากรได้ใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเพื่อกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงรูป
แบบการก่ออาชญากรรมในสังคมออนไลน์อย่างชัดเจนมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาตัวอย่างข่าวอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 -ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยคัดเลือกเฉพาะ
ข่าวการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้สังคมออนไลน์
เป็นเครื่องมือเพื่อกระทำความผิดด้วย โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วน
1. อาชญากรรมในสังคมออนไลน์ที่เป็นฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
		 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2. อาชญากรรมในสังคมออนไลน์ที่มิใช่ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
		 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการกระทำ
		 ความผิด
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ประเภทอาชญากรรม				
จำนวนข่าว
1. ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	
1.1 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะโดยมิชอบ
1
1.2 การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
1.3 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะโดยมิชอบ
1.4 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นระหว่างส่งผ่านโดยมิชอบ
1.5 การทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
1.6 กระทำการโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ
		 ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติ
1.7 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
		 แปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
		 ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข
1.8 การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
		 กระทำความผิด
1.9 การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน
		 เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
1
1.10 การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิด
		 ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
1.12 การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
		 มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
1.13 การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล
		 คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
1.14 การเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็น
		 ความผิดตามกฎหมาย
1.14 การจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์
		 ที่อยู่ในความควบคุมของตน
1.15 การนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการ
		 สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดย
		 ประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
		 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
1
2. อาชญากรรมที่ใช้สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด	
2.1 อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเพศ
5
2.2 อาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์
4
2.3 การเปิดบ่อนการพนัน
1
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นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าเด็กและเยาวชนมักจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในสังคม
ออนไลน์ ทั้งนี้ เนื่องจาก เด็กและเยาวชนมีสภาวะทางร่างกาย จิตใจ และประสบการณ์ที่อ่อนด้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ ประกอบกับกลุ่มผู้ใช้บริการสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน(อายุ
ระหว่าง 6-24 ปี ) และมีแนวโน้มการใช้บริการเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ดังจะเห็นได้จากสถิตผิ ใู้ ช้อนิ เตอร์เน็ตของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2548-2554

ูร๊ฟ

แผนภาพที่ 2 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามอายุ
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตลอดจนสภาพการอยู่อาศัยเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 0-17 ปี) ของสังคมไทยพบว่าเกือบ
ร้อยละ 40 ของประชากร มิได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ โดยแบ่งเป็น ร้อยละ 15 อาศัยอยู่กับแม่เท่านั้น
ร้อยละ 3.1 อาศัยอยู่กับพ่อเท่านั้น และมากถึงร้อยละ 20.1 ที่มิได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่หรือเป็นลูก
กำพร้า ทั้งที่ความจริงแล้วพ่อและแม่จะเป็นผู้ดูแลเด็กและเยาวชนได้ดีที่สุด
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แผนภาพที่ 3 ร้อยละสภาพการอยู่อาศัยของเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 0-17 ปี) ในปี พ.ศ. 2551

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปราบปรามอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์โดยตรง คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามโครงสร้างใหม่ เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2552 มีอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เกี่ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่
		 • การกระทำผิดที่มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
		 • การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด
		 • การนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
ซึ่งถือได้ว่ามีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบที่กว้างขวาง เพราะระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ครอบคลุมพื้นที่เครือข่ายทั่วโลก
นอกจากนี้ สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สิน ฯลฯ เช่น จาก
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนร้อย
ละ 63.3 ประสบปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ,
ออนไลน์) หรือ ในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 พบว่าครัวเรือนทีม่ หี นีส้ นิ คิดเป็นร้อยละ 55.8 (สำนักงานสถิติ
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แห่งชาติ, ออนไลน์)
2. แนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสังคมออนไลน์
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ 1) เหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม
(suitable target) 2) ความสามารถของผู้ดูแล (Capable Guardian) 3) แรงจูงใจที่จะกระทำความผิด
(Motivated Offenders)ได้นำไปสูเ่ กิดอาชญากรรมในสังคมออนไลน์ ดังนัน้ หากสามารรถตัดองค์ประกอบ
อย่างใดอย่างหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว ก็จะสามารถการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ในสังคมออนไลน์ได้
1) การลดจำนวนเหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม
		 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ เ ล่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต มั ก จะตกเป็ น เหยื่ อ ของ
อาชญากรรมในสังคม แต่การลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่ใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการลดจำนวนเหยื่อหรือ
เป้าหมายที่เหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่ควบคุมหรือดำเนินการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคม
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม อีกทั้ง อินเตอร์เน็ตคือ
อุปกรณ์สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในปัจจุบันและการดำเนินกิจวัตรอื่นๆ ของมนุษย์ เช่น
การทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายสินค้า การค้นคว้าหาข้อมูล ฯลฯ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ
การลดจำนวนเหยื่อหรือเป้าหมายที่เหมาะสม คือการการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและป้องกัน
อาชญากรรมประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนกลุ่ม
เป้าหมาย
2) การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ดูแล
		 เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีเครือข่ายที่โยงใยทั่วโลก การให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพียง
หน่วยงานเดียวอาจไม่สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้สามารถสอดส่อง
ดูแลบุตรหลานของตนมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในสังคมออนไลน์ การส่งเสริมให้สถาบัน
การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการดูแลนักเรียนในสังกัด หรือการทำข้อตกลงกับต่างประเทศเพื่อร่วม
กันปราบปรามอาชญากรรมในสังคมออนไลน์
3) การลดแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด
		 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม คือวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อลดแรงจูงใจต่างๆ ที่จะทำให้
บุคคลในสังคมตัดสินใจที่จะกระทำความผิด ดังจะเห็นได้จากประเทศที่มีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จำนวนอัตราส่วนของการเกิดอาชญากรรมก็จะน้อยกว่าประเทศประชากรมีมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เช่น
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย มีอัตราส่วนการเกิดอาชญากรรมน้อยกว่าประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ
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3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมออนไลน์เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น การศึกษาแนวทางการแสวงหาความร่วมมือทั้งในต่างประเทศ
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ทั้งนี้ สามารถจำแนกเป็น 3 ทาง
1. ความร่วมมือทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันหรือรักษา
คอมพิวเตอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
2. ความร่วมมือทางกฎหมาย เช่น การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น การให้สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่า
นิยมที่ดีให้แก่เยาวชน
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An Institutional Corruption : A Case Study in Policing
by Amorn Wanichwiwatana, D.Phil. (Oxon)

Abstract

ูร๊ฟ

The book will explore the Royal Thai Police (RTP) following the reform in 1998 which attempted to
bring the working practices of the RTP and its relationship with the public in line with the policy of
‘good governance’ promised by the constitutions of 1997 as well as the latest 2007. In particular, it
was intended to make the police more accountable to public and to rid of corruption.
Over 300 police officers were interviewed including 333 citizens who regularly contact with the
police, and a number of ‘influential individuals’, criminal justice practitioners and academics. These
were backed up by a lengthy period of observation at three Bangkok police stations.
The book begins by discussing the social, cultural, political and historical context. The study show
that the majority of police did not perceive their conditions of work or their relationships with the
public to have improved; that the confidence of citizens had not risen, and that many of them had
experienced police misconduct and corrupt practices. Many examples were given. The forms which
police corruption takes are analysed, in particular ‘extortionary corruption’, which the police seek to
justify as a form of taxation. Employing a ‘routine activity perspective’ the findings identify factors
that motivate police and allow them to rationalise corruption; the widespread opportunities for
corruption that persist; and the absence of the ‘capable guardians’; especially an effective independent
external watchdog. Corruption is shown to be institutionalised and endemic throughout the RTP. In
the final chapter some suggestions are put forward for tackling the root causes of the endemic
corruption.
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The Need for Reform
A. The Historical Background

On the 13th October 2002, the Royal Thai Police celebrated the 87th anniversary of its official
recognition in 1915 by King Rama VI, when the Provincial and Metropolitan police were combined
in the same Ministry, and on 17th October 2002 a celebration was held to mark four years since the
Reform of 1998 came into effect.
The police reform of 1998 was intended, as mentioned in the previous chapter, to provide a new
organisational structure which would be successful in bringing about the transformation of policing
in Thailand: to make it more accountable to the public it serves and to root out political influences
and corrupt practices. But to comprehend the problems faced in trying to bring about such
a transformation one must understand the historical legacy, which still has deep roots in Thai
policing.
The fact that the force was formally established according to the western model in 18631 should not
obscure the fact that the police force continued to operate in many ways according to traditional
ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556
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Thai norms and culture, within a social structure where power was concentrated in the hands of a
few, and where the military was dominant and corruption endemic. The police were still seen as
political tools of the rich and powerful.
This book is not intended to provide a detailed history of the Thai police, but certain phases in its
development and relationship with government and the armed forces need to be noted. Although
policing in Thailand can be traced back to the Sukhothai Dynasty in the early 12th century, when a
force was established drawn from noble families to closely escort and protect the King, it was not
until the fifteenth century that the civilian police began to emerge from the original form of traditional
policing. Unfortunately, the records of Thai history during the past five hundred years have been
scattered around, with information depending very much on hearsay rather than on documentary
evidence. Nonetheless, there is reliable evidence to show that standard policing, which involved
maintaining law and order for the public good, was established during the reign of King
Boromatrilokanart, who ruled between 1448-1488 during the Sri Ayudhaya Dynasty (1450-1767)2.
The King gave an order to draft a governmental law or the so-called “Chatu-Sadom”. According
to this law, there were four important governmental bodies consisted of Wieng (Ministry of
the Interior), Wang (The Royal Household), Klung (Ministry of Finance), and Na (Ministry of
Agriculture). Each of these had its own specific function and responsibilities. For instance: the
major police force was attached to “Wieng” whilst the Royal Police force was attached to “Wang”.
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It should be noted that in this period ‘fief system’ played an important role. Thus, the police personnel
were ranked according to “Sakdina” or “the land over field” system, as described by Phongpaichit
and Baker3. The system was organised in the same way as other civil service organisation. Historical
documents suggest that, essentially, a police officer had to be recruited only from a loyal and
trustworthy family because the police had to serve the king directly4. Yet the police at that time
had only limited authority and only partially policed a few areas of the country due to the smaller
population and the rarity of serious crimes.
1

Sophon Sritajit. Sai Truat Nakhonban (Metropolitan Police Patrol), Army Affairs College, The
Army Higher Educational Institute, 1973.
2
Prasert Mekmanee, Tumruat-Lae-Khabuankarn-Yutitham (Police and Justice System), Bopit Prining, Bangkok, 1980: p.61.
3
Pasuk Phongpaichit & Chris Baker, Thailand Economy and Politics, Oxford: Oxford University Press, 1997: 46.
4
Purachai Piamsomboon., Karn-Boriharn-Ngan-Tumruat (Police Administration), Faculty of Public Administration, National
Institute of Development Administration (NIDA), 1982: p.201.
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1. Foundation of modern policing in Thailand
In the early 1860s, Thailand’s political structures were reformed under the influence of Western
ideas5. The main reason for these reforms was to provide a safeguard against the imperialist ambitions
of Britain, France, Portugal and Holland6.
These powerful European countries had cited the outdated practices and uncivilised culture of the
countries they hoped to colonise in order to legitimise their expansionist policies. As a result, in
1860, King Rama IV commissioned a British officer Captain Samuel Joseph Bird Ames, known as
Luang Ratthayapiban, to set up a police force to supervise the major areas of the capital city7.
Meanwhile, a provincial police force was set up under the supervision of Major General Phaya
Wasuthep (G.Shau), the founder of provincial policing throughout the kingdom8
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On 13th October 1915, King Rama VI granted the shield and sword emblem to the police, and
combined the metropolitan and the provincial police into one organisation and placed it under the
authority of the Ministry of the Interior9. This has since been considered the founding day of The
Royal Thai Police. There were very few changes in the police organisation until after the 2475 (A.D.
1932) revolution.
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2. Thai policing after the abolition of the Absolute Monarchy (1932)
It was not until the military coup known as the KhanaRajsadorn coup, the so-called
‘Wan-Pliean-Plang-Karn-Pok-Krong (Revolutionary Day-24th June) in 1932 that the Thai police
came into its own as a homogeneous body with considerable political power. It was during this time
too that it became closely allied with the military in the endless struggle for power that marked this
period until the Second World War, and for many years after.

5
Sophon Sritajit , op. cit, p.5-10.
6
Chiya Yimvilai, Patirup-Rabob-Rajakarn: Pratedchad Prachachon Daiarai? (Bureaucracy Reformation), 2002.
7

Ames was commissioned to establish a police unit known as “Metropolitan Peace Keeping Department” in Bangkok
(Purachai Piumsomboon, A Theory of Job Attitudes in Policing, Thesis, The Florida State University, USA, 1979).
8
Sophon Sritajit, op.cit , p.5-10.
9
Information from The Royal Thai Police.
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After the change to a constitutional monarchy, following the 1932 ‘KhanaRajsadorn’ coup, there
were several shake-ups in the police organisation. However, most of these changes were merely
a means to fulfil the needs of those in power, particularly the dictatorial military regime. Thailand
was a thinly populated country with scattered communities living along the waterways. The population
of the capital was less one million10. Thai policing thus developed slowly over a long period.
The period 1932 to 1957 marked the ascent of the military in Thai society. The ‘fief system’ was
replaced by a Thai version of National Socialism and power shifted from the traditional elite to
the army elite11. Under Prime Minister Field Marshal Pibunsongkhram (his first government 19381944), himself born into a humble family, Thailand became a nation state with all the trappings
of mass nationalism tinged with militarism that reflected what was happening in Germany and Japan
at the time12.
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Indeed, Thailand was allied with the Axis power under Pibun’s leadership during the war. During
this time everything revolved around the participation of the military, for they were the strongest
institution in society with the most prestige. The army was pre-eminently hierarchical in its structure;
rank was all-important and everyone knew their place in the system. The feeling at the time was that
the masses were not ready for the fruits of democracy, so democracy and the kind of freedoms it
confers were put on hold.
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As David K. Wyatt explained in his treatise on the history of Thailand13, there existed in traditional
Thai society four major avenues for advancement: higher education, the Buddhist monkhood, the
military, and business. Business was a closed shop, accessible only to the Chinese, and higher
education was restricted to the middle and upper middle- class Thais who entered the bureaucracy.
The army and the police in general, on the other hand, recruited officers fairly widely across Thai

10
11

Source: National Statistical Office,Thailand, 1998.
The Pibun regime sold nationalism to the public by using propaganda methods borrowed from authoritarian regimes in Europe,
and nationalism was equated with Westernisation. To make clear to the world--in Pibun’s words--that the country belonged to
the Thai, in 1939 the name of the country was officially changed to Muang Thai (Land of the Free), or Thailand (New York
Times Paris Collection, National Archives, September 1987).
12
Wyatt, David K., ibid, p. 252 -253.
13
Ibid, p.252-253.
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society, and a university education was not required to gain entrance to these prestigious organisations,
which in the past had been favoured by princes and nobles as providing a respectable career, unlike
commerce, which was despised by the Thai elite at the time. Social cohesion and solidarity of the
army was shared in a common socialisation process that began in the pre-cadet schools at the age
of 15 or younger. This would play an important role in the development of the police force as
the pre-military cadets and the pre-police cadets all began their preliminary course in the same
academy. The young military and police recruits, at least from the officer class, shared a common
military training programme, with all that went into the building of an exclusive esprit de corps.
Some recruits were as young as eleven when they entered this secret world that would become their
family. Pairat Pongcharoen, a police scholar, noted that strict military discipline was applied in
the police academy14. The Thai custom of calling everyone older ‘Pi’ (older brother) or ‘Nong’,
(younger brother), or even the custom of giving everyone a nickname (even the members of the
royal household had nicknames) all helped to create the sense of a family. The police and army also
shared another thing that would ensure they remained allies throughout this rocky period in Thai
history. In the dreary succession of coups and the haggling for power that followed the 1932 coup,
in the repression of mutual enemies, and resisting the opposition from either the right or the left,
they cemented their relationship. But above all, they shared a resentment of wealthier citizens. By
moving into politics, the military could share in the wealth of the society in ways they could not
otherwise15
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It is evident that during this period of authoritarian rule, the police force became an effective political
tool whereby those in power tried to rid the government of their enemies. Surat Jinakul16 revealed
that in 1949, several vocal critics of government corruption were brutally murdered. Thong-in
Phuripat, Chamlong Daoruang, Tawil Udon and Dr.Thongplaeo Cholbhumi were shot dead in
Bangkhen field by Police General Pow Sriyanont’s men. Police General Pow was considered
a lieutenant of Pibunsongkhram, the then Prime Minister. It was claimed later that the victims were
held hostage by Malay bandits and were accidentally killed in an exchange of gunfire. For years,
the brutal tactics of the police continued and numerous conflicts tainted the country with bloodshed.
Pairat Pongcharoen (now known as Pongsaphat Pongcharoen), A Study of Centralisation in Thai Police Department, Thesis,
University of Alabama In Birmingham, USA, 1981.
15
Ibid, p.273.
16
Sanit Jinakul, A force to be reckoned with, Bangkok Post, 11 October 1998.
14
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As Jinakul17 further argued, in Narathiwat, the atrocious murder of Hayee-Surong, a Muslim spiritual
leader, led to a confrontation between the local Thai community and the Muslim minority, the
consequences of which claimed many lives.
By the mid-fifties when Prime Minister Pibunsongkhram was losing his grip on power, two rivals
were waiting in the wings: Police General Pow, who had become Director General of the Police
Department in 1947, and Field Marshall Sarit Thanarat, who later became another dictatorial Prime
Minister. Under the influence of these two men the full power of the police became apparent. By
1957, it was seen entirely as a political tool and the RTP was often used against the freedom and
human rights of members of the public.18 Those seen as potential opposition or a threat to Pow and
Sarit carried the risk of being secretly abducted, or even killed. The differences between the police
and the thugs were sometimes very difficult to distinguish. Also, the police were accused of employing
these thugs to fight those who were the opposition faction, as seen in various incidents during the
political unrest in the past five decades. Police General Pow had already amassed a fortune from his
involvement in narcotics trading while stationed near the Shan States of Burma19.
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Pow’s vast wealth enabled him to move up the ladder quickly and he soon became a rival to Prime
Minister Pibunsongkhram himself. Soon after joining the police he established the secretive group
known as the ‘Assawin’ or Knights. These hand-picked men, recognised by their gold ring, were as
close as Thai society ever got to its own version of the KGB or Gestapo. They arrested, tortured and
killed many opposition members, newspaper editors, academics or other left-leaning figures. This
was the time when the communist threat was at its height, so events played into the hands of people
like Police General Pow. And it was at this time that the police force moved out from under the
shadow of its big brother, the army.
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When Field Marshall Sarit Thanarat seized power from Pibun in a coup on 17th September 1957,
he in turn used the police to get rid of his enemies. By now the growing power of the police prompted
the then Police Director General Sawai, who succeeded Pow on his death, to boast that he had at his

Ibid, 11 October 1998.
Purachai Piumsomboon, Karn-Boriharnngan-Tumruaj(Police Administration), Faculty of Public Administration, National Institute
of Development Administration, 1982: p.25.
19
Wyatt, David K., ibid, p. 280.
17
18
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disposal the ‘full power and authority to arrest the Prime Minister whenever he wanted to. Field
Marshall Sarit was furious and used a helicopter purchasing scandal to transfer Sawai to the Railway
Authority20. Public freedom and democracy were once again undermined andendangered by the
authoritarian government.
3. Thai policing: the nineteen-sixties onwards

ูร๊ฟ

The 1960s were a comparatively uneventful period for the Thai police. However, the structure of the
organisation, how it saw itself in terms of its position in Thai society, solidified into a form that has
continued to the present day. When Field Marshall Sarit Thanarat set himself up as an autocratic
ruler in 1957, he had like his predecessors, proclaimed that Thailand was not yet ready for democracy;
that the Thai masses needed firm discipline and an imposed unity to prevent the country from falling
into the chaos of its neighbours. Sarit, as an autocratic leader, used the so-called ‘Article 17 of the
Constitution’21 as an effective tool to execute without trial those who violated the law of the land.
This included those who stood on the opposite side of the government22. He envisioned a highly
structured society based on traditional Thai deference for hierarchy, seniority and paternalism,
where everyone knew their place in the social structure. The police organisation took on this hierarchical
model and this in part explains the system of command; the complicated relationships between
various ranks; the blind obedience to senior officers; and the rigid unwieldy structure that resisted
reform.
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The imposed stability of the previous decade had brought about significant economic prosperity in
the urban centres. Ironically this very prosperity created dissatisfaction in rural areas and anger
directed at the local provincial bureaucracy, which was often seen to be involved in corruption and
to be heavy-handed and insensitive to local culture.

20
21

22

Anant Senakant et al., Or-Tor-Ror Untarai (Shrewd Police Director General), Bhosamton publishing, Bangkok: p.47.
Sarit is remembered for imprisoning and executing people without trial under the dreaded Article 17 of his constitution. This was
a power he wielded indiscriminately. Hooligans and political opponents alike were thrown into jail (Editorial note: An Unusual
Choice of Role Model, Bangkok Post, 27 July 2001).
Nithi Eawsriwong, Hok Tula Kab Pum Panya Sangkom Thai (6 October Incident and Intellectuals of Thai Society) in Tulakarn,
Bangkok, 1986.

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

72

In December 1963 Sarit died in office. His deputy, Field Marshall Thanom Kittikachon, peacefully
succeeded to the Prime Ministership and pursued without major modifications the foreign and
domestic policies of his predecessor23. Thanom as well as his friends and family members were also
accused of corruption and abuse of power. Forced by the threat of political agitation and challenge
to his power, on 17th November 1971 Prime Minister Thanom personally led four tanks, fifty troops
and top military and police officers to surround parliament so as to seize all power for himself. This
was known as the ‘self revolution’24. After this, the police were called upon to root out communist
insurgents in the North-Eastern and Muslim separatists from the southern provinces.
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A popular student uprising against the military regime in 1973 brought down the ‘one-man authoritarian
rule’. However, the radicalism of the students began to worry the essentially conservative middle
classes as well as the military and bureaucratic elite. It was claimed Thai youth were being manipulated
by communists. The confusion that followed and the failure of the civilian government which
succeeded Thanom to quell the unrest was a cue for the right wing elements, vigilantes, and the
police openly to attack anyone suspected of belonging to the left.
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During the student demonstrations of 1975, against the return from exile of Thanom, an army radio
station called for all patriots who loved “ King, Nation and Religion” to kill the communists. Thugs,
ill-informed vocational students, village ‘boy scouts’ (in reality a front for red-necked vigilantes),
the police and other right wing groups lynched the students, killing hundreds on the 6th of October
197625. This convinced the middle class to renew its faith in the security of the hierarchic order:
they distrusted not only the military and the police, but also intellectuals calling for reform.

น
ห

There were several pieces of concrete evidence to justify the aforementioned public mistrust of the
police, which came to light in a survey of public complaints to the police26. For example, the police
routinely performed unjustifiable arrests and brutally abused those arrested into confessing, or to get
benefits from them. Police often set free the wrongdoers in exchange for benefits. They also frequently

23
24
25
26

New York Times Paris Collection, National Archives, September 1987.
LoGerfo, James P., Civil Society and Democratisation in Thailand: 1973-1992, Thesis, Columbia University, 1997: p.119.
James P, LoGerfo, ibid, p.217.
Source: The Public Complaint Unit, Metropolitan Police Bureau, The Royal Thai Police, 1979.
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confiscated property or even money that was recovered from crime and used it for their own private
benefit27.
Prior to 1978, appointments to the police and supervision of police personnel had been under the
control of a Civil Service Commission. But in that year the police took action to set up their own
personnel administration committee called the National Police Commission (Kor-Tor-Ror)28. They
claimed, as grounds for this, that policing was a unique function; remarkably different from the
tasks undertaken by other governmental agencies and that policing should be free from political
interference. Another reason was to allow the police administration more autonomy and a separate
salary scale, even though it remained constrained by the budget provided by government.

ูร๊ฟ

ป
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ว

However political influence continued to play an important part. First because the National Police
Commission was chaired by a powerful politician, the Minister of the Interior, who, with his supporters,
usually provided the major financial support for the members of the party in power and the business
interests supporting it. This created a channel of communication to the Minister through which
corrupt relationships with the police over such matters as promotion and the ignoring of illegalities
could take place. Secondly, because the Commission itself was weak, as Police General Vasith
Desjkunjorn explained29:

ร
ต

อ
ื
ส
ัง

น
ห

In theory, a promotion to Commander rank (Police Major General) must be inspected by the National
Police Commission (Kor-Tor-Ror). However, the Commission has limited power and lacks sufficient
information relating to the person to be promoted, in terms of their performance background,
seniority, capability. The Commission merely acts as a rubber stamp to see whether the promoted
person fulfils the set guidelines. Moreover, the Police Director General is also included as the
member of the commission. It is, therefore, impossible for some members who are still sub-ordinate
to dare to object to a proposal from their boss

27

28
29

An example of this sort of case appeared in national media when two middle-ranking police officers were transferred to inactive
posts in what sources say was a whitewash to put an end to a scandal following a major amphetamine drug bust in Nonthaburi
province. The two officers were said to be among a group of policemen and four reporters who pocketed two million baht seized
from an amphetamine dealer, after a raid on his apartment in Bang Bua Thong district on 30 December 1996. (Bangkok Post,
9 January 1997).
Police Act, B.E. 2521.
Matichon Daily, 1992, p.13.
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It was said that high-ranking police sat in their offices and accepted the orders from the powers-that-be,
particularly the politicians who could provide them with benefits, or at worse, if they did not comply
, block their advancement30. They would then compel the lower ranking police to work in tune with
their orders. This was claimed to be the sure road to success for some bureaucrats in Thai society31.
It was very common to see some policemen at Commissioner level working, as part of their extra
duties as an escort, or guard of honour, to lend prestige by walking behind politicians, particularly
those who held ministerial posts.

ูร๊ฟ

Furthermore, the continuation of police administration along military lines impeded the development
of a truly civil, community-oriented police force. Police and military cadets still started their training
together at the army pre-cadet school in Nakorn Nayok province, about 50 miles from Bangkok,
and the police were therefore inevitably influenced by military organisational structure, values,
beliefs, attitudes, and regulations including their uniforms and training. Thai police persisted in
using a ranking system as well as a chain of command more suited to the military services. Indeed,
the police force had often been under the direct command of men who were career soldiers. In 33
years following the 1932 political change from Absolute Monarchy to Constitutional Monarchy
until 1965, eight of the 17 Police Directors General had been appointed directly from the army32.
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This organisational structure created an over-centralisation of power. Among other things, the
Minister of the Interior and the Police Director General both had to approve transfers and promotions in
the police force. This led to scandals concerning position buying, which regularly spread throughout
the nation during the season of promotion and transfer. It was widely acknowledged, both outside
and within the police force itself, that the Royal Thai Police was in need of reform. Thus, in 1989
a Task Force, set up by the RTP, had stated that it was universally accepted that in addition to
upholding the rule of law, particularly criminal law, the police should serve the public. It identified
several major problem areas relating to the role of the police in Thailand – there were many outdated
laws that the police were called upon to enforce; interrogation procedures were very unsatisfactory;
30
31

32

Chaovana Trimas, Chao-Por Kub Karnmuang (Maioso and Politics), Thesis, Chulalongkorn University, 1992: p. 143-144.
Chaovana said in his thesis that during the Chat-thai (Thai National) Party was in power, the Minister of Interior gave an order to
the police Department to launch a commando unit to raid on a local village head’s home, who was an important supporter of his
rival party, Kit-Sangkom (Social Action Party), ibid, p.158.
See the List of Police Director Generals, The Royal Thai Police.
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a poor service was provided to the public in general; the range of tasks falling the police was too
wide in scope; there were not enough trained non-commissioned officers to deal fairly with the
public; and the police budget was entirely insufficient.33 However, the Task Force was silent on the
question of how these problems were linked to corruption and abuse of power. In any case, no
action was taken in relation to any of these matters during a period that was marked by political
instability and conflict.

ูร๊ฟ

It should be noted that there were three major incidents during 60 years of Thai democracy before
the great changes commenced in 1992. As earlier discussed, the first incident is the so-called “Great
tragedy in 1973” when intellectuals and working-class people fought with the government of
dictatorship (Thanom and associates). No one could possibly tell who won this bloody revolution
though some claim it as the hey-day of Thai democracy. Then, three years later in 1976, another
blood letting took place at Thammasat University and with more cruelty than ever before. Although
police units were sent to restore peace and order, the police themselves helped to attack the
university34. The police force were evidently involved in this massacre which was seen through
television networks all over the world. Most people have tried to diminish the shameful incident by
claiming that it was a conflict between the extreme right and radical left wings. Nevertheless,
history repeated itself again, at the beginning of the monsoon season on May 17, 1992. A number of
people were killed after a long protest against the military government that had tried to return to
dictatorship. After three days of chaos, the situation returned to normal following reconciliation
arranged by His Majesty the King Bhumipol Adulyadej. However, the public began to protest that
these recurring tragedies should not happen again. Although the police force was not directly
involved in killing the demonstrators, there was again significant evidence that it had been abusing
its power.
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These incidents led to a public clamour for major reforms to the Constitution so as to ensure greater
accountability of the government. At the same time, people began to form their own interest groups
to protect their rights and benefits; another development of democracy in Thailand. Every public

33
34

Problems of Police Structure. Royal Thai Police, Police Task Force, February B.E. 2532 (1989).
Suchit Bunbongkan. The Military in Thai Politics, 1981-1986, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1987: p.52.
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organisation faced demands for reform and the construction of new rules and regulations centred on
openness and transparency. The reform of the police force was established as one of the first priorities.

B The Agenda for Reform

ูร๊ฟ

On August 18, 1998, the Cabinet agreed in principle to restructure and upgrade the Police Department in
an attempt to get rid of political influence and nepotism; to create a safeguard against corruption;
and to make the police accountable to the public.35
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Two months later, on 17 October 1998, four days following the anniversary of the founding day of
the Royal Thai Police, the Police Department changed its name to the National Police Office and
was placed directly under the supervision of the Prime Minister.36 Three multi-level committees
were set up to decentralise power and improve the force’s efficiency and transparency. The public
were to be given a chance
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to have their say in the promotion, appointment and punishment of police officers.37
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Because the reform of the administration of the RTP was intended to be implemented according
to the principles enshrined in the new Constitution and other relevant commitments made by the
police,38 it is essential to review what it was hoped could be achieved.

•

First, it was hoped to eliminate political involvement and interference in the enforcement of
the law by creating a truly independent police force that would serve the public equally, without fear
or favour, in accordance with the principles of good governance.
35
36

37
38

The Nation, 30 September 1998.
Several Thai legal scholars criticised this action as being premature because it was put into effect before the new system was
enshrined in law a year later in 1999. They argued that under the law in existence authority over the police should have remained
with the Minister of the Interior.
Sanit Jinakul, op.cit, 11 October 1998.
The Police Department has informed every agency of clauses in the new constitution of Thailand which are directly relevant to
police operations. The 23 articles are articles 6, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247 and article 355. The articles as listed above are all related to the duties and responsibilities in arresting, searching and
investigating various cases which every police officer must carefully study and completely understand to be able to effectively
function in upholding peace in society, safety of life and property of the public, including the stability of the country and the
monarchy (Pairat Pongcharoen, Chance for Police Officers to Improve Their Reputation, Bangkok Post, 26 October 1997).
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•

A second aim, related to political interference, was to end the system of patronage and
cronyism within the police force itself and to ensure transparency and fairness in police promotion
and transfer procedures. As a leading Thai national tabloid newspaper, Thai Rath, had put it:
“Policemen still have to answer to their superiors, who have the power to decide their promotion
and transfer. They are not accountable to the people or local organisations”39. Similarly, at a hearing
held on 28 April 1998 at the Bang Khen Police School for non-commissioned officers, some of
them had expressed their concern that promotion was not based on a meritocratic system40. The
major problem was that those who were promoted usually had some connection with various
politicians, or influential individuals. As Naras Savestanan put it, in his thesis on the Thai police in
1991, “the practice of political patronage is widespread in the Thai police department”41.
•
A third related aim was to produce a sharp reduction of in all forms of police misconduct
and abuse of power, especially both demanding and receiving corrupt payments. Well-published
incidents of corruption and misconduct had led to widespread and serious criticism of the Royal
Thai Police.42. In its report for 1997 the government’s Counter Corruption Committee had noted that
the most frequent complaints brought before it were of bribery and abuse of power, not only but
mainly referring to misconduct by the police.43 The following examples were reported in the press in
the years leading up to the reform of 1998:
้
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A former Police Director General was accused of involvement corruptly purchasing
a Mercedez Benz van (Matichon daily, 18/2/1987).

Bangkok Post, 27 June 1997.
Bangkok Post, 31 May 1998.
Naras described the problem of patronage system in the police promotion by saying that the candidates who can obtain a recommendation
or personal appeal from the highest elite will prevail over many hard-working police officers who do not know any elite persons.
(Naras Savestanan, Police Cadet Attitudes toward Police Corruption in Thailand, Thesis, The Florida State University, USA, 1991:
p.25-28).
Pasuk Pongpaichit et al, said that policemen have appeared as importers and traders of amphetamines; shareholders in gambling
enterprises; kingpins in human trafficking; and agents and entrepreneurs in the sex services trade (Pasuk Pongpaichit et al, Guns,
Girls, Gambling, Gunja, Silkworm Books, Thailand, 1998: p.263).
Source: The statistics of completed cases of complaints against the police in the budgetary year 1997 (October 1996 – September
1997), Counter Corruption Committee. An example of police corruption and misconduct before the year of the reform can be seen
from the following case, when a police investigator in Kanchanaburi was arrested and charged with involvement with an
amphetamine trafficking gang led allegedly by Surachai Ngernthongfoo. Subsequent investigations revealed that several other
policemen were in the pay of Mr Surachai, who is still on the run after his hideout in suburban Bangkok was raided by narcotics
division police. Previous raids on amphetamine gangs also revealed a connection between these gangs and corrupt police officers
(Bangkok Post, October 1998).
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้

The Police from the Crime Suppression Division and the police at the local police station
(Phyathai) attempted to claim credit for arresting gamblers in ‘Por Pratunam’ den ,
a notorious casino premises. This was because if it was found that they let the den run this
business and that they had done nothing, the superintendent down to the lower ranking
officers at the station would be punished (Siam Rath daily, 9/3/1988).

้

A Sub-Lieutenant Police Officer raped a female suspect at the police station (Thai Rath,
8/2/1992).

้

A commissioned police officer conspired with a gang to murder a businessman in
Nonthaburi area (Thai Rath, 8/2/1992).

้

A Police General and his wife were accused of seeking illegal benefits by using his police
authority (Thai Rath, 8/2/1992).

้

The Police Director General was ordered to abolish a gambling suppression unit, which had
been recently set up. This was because there was a rumour that some police used their
authority to demand money and a protection fee from the casino dens (Matichon daily,
23/8/1992).

้

A former Police Director General was accused of involvement in an infamous jewellery
fraud case. The allegation was that he did not return all the jewellery that he confiscated
from the thief to the owner, who was a member of the Saudi Royal family (Siam Rath daily,
25/10/1993).

้

A non-commissioned police officer gunned down six colleagues who had betrayed illicit
trading drugs (The Nation Weekly, 20-26/6/1997).

้

Seven police officers were accused of aggravated assault on a judge (Matichon daily, 27/2/1998).
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Furthermore, the available information on police disciplinary proceedings showed that among 400
commissioned officers who were disciplined for various forms of misconduct in 1997, only 31
(eight per cent) were dismissed from the force.44
44

Disciplinary Action Taken Against Officers During the Fiscal Year 1997, Disciplinary Division and Office of Human Resources,
Royal Thai Police.
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A fourth aim was to build up public trust and improve relationships with the public. The
historical facts already reviewed show how little trust there had been in the integrity of the Thai
police system. Whenever cases of police misconduct came to light: harsh criticisms appeared from
newspaper columnists, academics, and experts in the judicial system. For example, at the public
hearing held by the police prior to the reform being put into effect, a monk offered his thoughts on
the attempt to improve the police service by saying that:

ูร๊ฟ

Where I come from, we cannot rely on the police to protect us or our
property. When poor villagers seek help at the station, they come home
empty-handed. Unlike the rich, the police ignore them”45.

•
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The fifth aim related to the need to improve drastically police investigative and
interrogation procedures in order to put a stop to abuse of power and wrongful convictions. Thai
criminal procedure is based on the ‘accusatorial system’, which requires the law enforcers, in order
to prosecute any suspect, to find sufficient evidence or to obtain a confession from the wrongdoers.
This put a lot of pressure on the police to use any means they considered necessary to get a breakthrough
in the case in question. Physical and psychological brutality, sting tactics and so forth were the
means that the police often resorted to in enforcing what they regarded as justice. In 1997 the
Bangkok Metropolitan Police Bureau published a report which claimed that as many as 72 per cent
of the public thought that the police treated them unfairly, always asked for bribes and revelled in
their authority. Two years’ later the Public Complaint Unit of the RTP revealed that the following
types of police misconduct were often found during or as a result of investigation and interrogation
procedures46:
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The police abused their power in making unjustified arrests to bump up their arrest quota,
and sometimes used excessive force to extract confessions.

้

The police used their power to grant certain privileges unethically. They also fabricated
evidence, leading to miscarriages of justice. They sometimes committed crimes themselves,
ranging from illegal gambling to hiring hit men.

45
46

Ibid
Source: The Public Complaint Unit, Metropolitan Police Bureau, the Royal Thai Police, 1979.
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้

The police refused to accept victims’ statements, although this was their duty. Sometimes
they made no attempt to arrest known criminals. This was because of bribes from the
criminals or their friends.

As Naras Savestanan, now a senior officer in the RTP, stated in his thesis, Thai police have a
tremendous opportunity to fix criminal cases”47. An illustration of this was the scandal arising from
the case of Sherry Ann Duncan, a mixed race Thai-American girl who was murdered in 1986. The
police very quickly arrested four suspects but all of them were finally found to be innocent in 1993.
Unfortunately, one of these innocent people died in prison, while the others suffered from ruined
health and disability.48. The police were also accused of taking bribes from suspects or threatening
them with arrest in order to extort money from them after planting illegal substances on them.49
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A sixth aim was to improve the organisational efficiency of the police. It was argued that the
force was too highly centralised, so that decision-making power rested solely with the Police
Director-General, who sat at the end of a long chain of command over some 200,000 officers
nationwide.50 It was also believed that the RTP was responsible for many activities that were not
strictly part of their policing function of preventing and investigating crime, and in carrying out
these activities they often overlapped with other organisations, thus causing confusion in administration
and among members of the public. These functions included: border patrols, where the border police
overlapped with the army; the enforcement of fishery and navigation laws where the marine police
overlapped with the navy; the enforcement of laws relating to smuggling, where they overlapped
with customs and excise; the protection of forests and endangered animals, where the forestry police
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Commonly, prosecutors go along with the recommendation of the investigating officer to prosecute or not to prosecute the
defendant. The prosecutor has the authority to ask the police to explain their evidence against the defendant or to make additional
inquiries into the criminal case, but the recommendation to prosecute or not to prosecute by the police officer is extremely critical
to the case (Naras Savestanan, op.cit, p.21-22).
The day the final verdict came (8 March 1993), Ruengchalerm, one of the suspects, had already died in his cell four months ago.
He was asthmatic and did not receive proper care and medication. Several months after the verdict, Pitak, another suspect, passed
away because his health deteriorated while he was in the jail. The third, Krasae is partially paralysed. The fourth, Thawat found
a broken family and quietly worked for low pay at an upcountry construction site (Surat Jinakul, The Sherry Ann Case, Bangkok
Post, 7 September 1997).
For example, a classified document relating to police misconduct cases revealed that in May 1998 (shortly before the reform) two
police officers committed crimes themselves by selling amphetamine to drug addicts before blackmailing them, by withholding
arrest in exchange for money. Later on, the disciplinary action committee finally agreed to fire these two police from the force
(police case number 578/ 2000).
See Surat Jinakul and Rangsi Jinathongpradit, ‘Resisting Redress’, Bangkok Post, 31 May 1998).
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overlapped with the park rangers. In addition the police were responsible for functions of an
administrative nature, such as registration of immigrants and aliens and regulation of traffic. Also,
the police force was entirely responsible for the fire-fighting service and public emergency rescue
units.
The reformers believed that by removing as many of these ‘extra’ functions from the police force as
possible, it would allow the RTP to concentrate on community policing and the ‘real work’ of
policing.51
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C. The ‘New Police’

On 17th October 1998 The Department of Police became the National Police Office, placed directly
under the supervision of the Prime Minister and entirely independent of any Ministry or Governmental
Bureau. So far, the police force remains in charge of the same wide range of services as before, but,
in order to break-up the centralised chain of command and to introduce more public participation, an
independent National Police Commission was established. This body was expected to carry out the
following tasks:
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1. To consider an appropriate policy for the National Police Office in terms of organisation
		 development, rules and regulations including personnel administration.
2. To probe any complaint of the public related to police abuses according to the standard
		 set by the Police Law.
3. To inspect and follow up overall performance of the National Police Office. Also, the
		 mandatory power to call on any performance report from the National Police Office.
4. To recommend and approve the National Police Commission Law.
5. To produce any announcement, rules and regulations which comply with the National	

		 Police Commission Act and other relevant policing law.
51

The Royal Thai Police Gazette, 1998.
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6. To perform other official duties according to authorised law and the order of the Cabinet,
		 such as the endorsement of appointments and disciplinary judgments relating to the most
		 senior officers.
However, its independence from politics was not assured because the Prime Minister (or his political
nominee if he is unavailable) is Chair of the Commission and the Police Commissioner-General,
who in practice cannot be appointed without the approval of the Prime Minister, is the Deputy-Chair.
In addition to the Permanent Secretaries of the Ministries of the Interior and of Justice, the
Attorney-General, the Secretary of the Civil Service Commission and three other very senior police
officers, five of the 14 members were appointed from the academic staff of the leading universities
of Thailand in the following specialities - Legal Studies, Political Science, Public Administration,
Mass Communication or Education.52 Thus, those who are independent of government are in
a minority on the Commission.
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In accordance with the Bureaucratic Reform Plan (B.E.2540-2541), initiated by the government
following the aim of the new Constitution, there was to be decentralisation of the police command
structure: the Central Administration, including the Bangkok Metropolitan Command was to be
separate from the provincial Police, both responsible separately to the Police Commissioner-General.53
At the local police station level, a commanding officer of higher rank than previously (at least
a Colonel, rather than Lieutenant-Major) was to be put in charge and given more operational
independence and power to administer the budget. Furthermore, while manpower was to be frozen,
at about 240,000 staff, the administration was to be made more efficient by introducing more
computerisation, cutting the number of positions at the highest rank, and transferring some administrative
staff to help with ‘front-line’ policing duties.
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52

53

Article 9 of the Government Gazette for upgrading the Police Department to the National Police Office states that ‘the prior
authority of the Minister of the Interior, as the supervisor of the Police Department, is transferred to the Prime Minister’. The
Prime Minister will have the final say on whether or not a certain issue is under the supervision power and authority of the Minister
of Interior. Thus, what used to be overseen by, or under the command of the Minister of the Interior is now automatically under the
Prime Minister himself.
Office of the Secretary, Legal Affairs Division, Technical Service Division, Finance Division, Foreign Affairs Division, Central
Investigation Bureau, Metropolitan Police Bureau, Border Patrol Police, General Headquarters, Narcotics Suppression Bureau,
Office of Scientific Crime, Police Education Bureau, Police cadet Academy, Office of Logistics, Office of the Inspector-General
Office, Special Branch Division, Office of Planning and Budget, Immigration Division, Internal Audit, General-Staff Office,
Office of the Royal Aide Police officer, General Staff Division, and Regional Headquarters 1-9 (9 units), Ibid, 1998.
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Figure 1
The National Police Office Organisation Chart
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In addition to the National Police Commission, there are two other layers of commission. First, there
is the Bangkok Metropolitan Commission, which is chaired by the Police Commissioner-General
and has amongst its members senior civil servants of the Bangkok Metropolitan Authority, as well
as prominent citizens. Then, at each police station (88 in Bangkok and 75 in the Provinces), there is
a local Police Commission, chaired by the Superintendent of the station, with the membership drawn
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from the local community, mostly local influential politicians. It was intended that even local
commissioners should be set up, when possible, at each of the many small local sub-provincial
stations. This administrative structure can be followed in Figure 1.
While the general powers and duties of the Royal Thai Police would still formally be the same as in
the years prior to the reform,54 it was believed that these administrative changes, especially the
introduction of police commissions would both benefit the police as well as members of the public,
in particular that they would make the police more accountable, place them under greater public
control, and improve police-public relationships.
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These changes were meant to build upon internal police reforms, beginning in the mid 1990s with
the ‘Our Police Station’ project, which then in 1997, a year prior to the government accepting the
need for national police reform, became the ‘Police for the People Project’.55 It was set up to evaluate and
consider improvements in the administration and general management of each police station and to
report on obstacles that prevented the police from providing a public service, so that appropriate
solutions could be found. Its main aims were:
1.
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To promote the public’s participation in the policy-making process as well as in the
management structure from the Police Department, right down to the Police Station level.
An emphasis was to be laid on close co-operation with the community, whilst police
work would be subject to open evaluation in order to make the police stations the
community’s property.
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2. To improve the role, values, and conscience of police officers from ‘the ruler’ mentality
		 to an emphasis on being a ‘service provider’. The improvements were to be made

54

55

These were listed by the Ministry of the Interior in 1998 as: To provide security to the King, the Queen, the heir to the throne and
the members of the royal family; to maintain peace and order and security within the kingdom; to perform their work under the
Criminal Procedure Code; to alleviate suffering and maintain happiness for the people; to serve and promote good relations with
the people; to cooperate with other government agencies and foreign police concerning tasks and duties.
A Committee was established according to the order of the Bureaucratic Reform Committee number 2/1997 dated 26th May 1997,
chaired by Police General Pornsak Durongkavibulya, then the Deputy Director General (for Crime Prevention and Suppression) to
report on the performance of ‘The Police for the People’ project. See Report, Office of Budgetary and Planning, the Royal Thai
Police, 2000, p.4-9.
85

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

		 according to the guidelines regarding the promotion of government service, as well as to
		 offer more opportunity for the public to have a wider range of services from the police
		 station.
3.
		
		
		
		

To improve and remedy all police service procedures, so that as many problems as
possible could be dealt with directly at the police station. In order to achieve this, the
responsibilities of the police station’s Superintendent would be increased and more
services would be devolved locally, whilst the rules, regulations, and orders would be
reformed to simplify procedures.

4.
		
		
		

To allow police stations to define the duration, details, and procedures in providing
services to the public, according to local circumstances, the availability of resources, and
the needs of members of the community. There would also be rewards for police stations
and officers who provide outstanding service to their communities.
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5. To distribute public services and other operational work of the police station to target
		 areas in need of active strategies, such as the prevention of crime and drugs-suppression.
6. To redistribute personnel not directly involved in crime suppression to provide better
		 service to the public and greater flexibility to senior officers over the rotation of staff.

น
ห

7. To give greater flexibility to the distribution of the annual budget of the Police
		 Department, in order to respond to the needs of each police station.
In order to achieve these aims each police station would be required to ensure that all citizens
received the same standardised efficient treatment, conforming to the idea of a ‘one stop shop’; that
officers should welcome and provide services to the public with politeness, enthusiasm, and friendliness
and familiarise themselves with members of their local community; that police procedures should be
transparent and made known to members of the public who would be able to monitor the integrity
of the police; that police services should be provided equitably without discrimination based on the
origin, nationality, language, gender, age, physical appearances, social and economic status, religious
beliefs, educational background or political ideology. In addition, police officers at all levels would
have their say in participating in decision-making relating to the public services. This was intended
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to allow grass roots level officers to use their experience so as to steer services in the right direction
and to respond effectively to the real needs of the community.
Thus, the police station was to be regarded as ‘the community’s property’, where police work would
give priority to benefiting to the public. To what extent have these high hopes been achieved?
This question could only be answered by empirical research on how the reform had impacted on
police attitudes and practices as well as on the experiences of members of the Thai public whom
the ‘reforms’ of 1998 were intended to benefit. Two years after they were put into effect sufficient
time had elapsed for at least a preliminary evaluation to be made. It was for this reason that
the fieldwork in Bangkok, on which this thesis is based, was undertaken in 2000 to 2001.
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โดย อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (นยปส. 1, วปอ. 54)

89

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

ป
จ
ว

ร
ต

อ
ื
ส
ัง

น
ห
ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

ูร๊ฟ

90

นิรโทษเผด็จการ : นิรโทษประชาธิปไตย
อนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (นยปส. 1, วปอ. 54)

เสกสรรค์ประเสริฐกุล อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 16 กล่าวปาฐกถาในงานรำลึก
40 ปี 14 ตุลาฯเกี่ยวกับความหมายทางการเมืองและเจตนารมณ์ของเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ที่หอประชุม
ใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 13 ตุลาคม 56 ไว้ตอนหนึ่งว่า “ถ้านับจากวัน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งเป็นหมุดหมายแรกแห่งการปักธงประชาธิปไตยของสังคมไทย
เวลาก็ผ่านมานานกว่า 80 ปี อย่างไรก็ตาม เวลาที่ผ่านไปไม่ใช่พื้นที่ที่ว่างเปล่า แค่นับเฉพาะ 40 ปีหลัง
เราก็จะพบว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหลายครั้งทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว ในจำนวนนี้เป็นการล้ม
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 3 ครั้ง คือในปี 2519, 2534,2549 ยังไม่ต้องเอ่ยถึงการใช้กำลังรุนแรงโดย
ฝ่ายรัฐในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กรณีพฤษภาคม 2535 และกรณีกระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาคม
2553” คำกล่าวนี้สื่อว่าเสกสรรค์มองเหตุการณ์กรณีกระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ว่าเป็นการ
ชุมนุมเรียกร้องตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในอดีตหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ซึ่งได้ใจคนเสื้อแดงไปไม่น้อย ทั้งที่เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 16 , 6 ตุลาฯ 19 และพฤษภาฯ35 กับเหตุการณ์
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2553 มีองค์ประกอบของเหตุการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหลายประการ ไม่
ว่าจะเป็นปรากฏการณ์การใช้เงินทุนมากมายสนับสนุนชุมนุมการชูนายทุนเป็นผู้นำด้วยวาทะกรรม
ไพร่อำมาตย์การใช้อาวุธสงครามสร้างความรุนแรงฆ่าและทำร้ายทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารใช้
ระเบิดเพื่อวินาศกรรมเสาไฟฟ้าแรงสูง ยิงถังน้ำมันเชื้อเพลิงและวัดพระแก้วฯ เผาสถานที่ราชการและ
ห้างสรรพสินค้าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เรียกร้องเอาคืนอำนาจรัฐแกนนำเข้ารับตำแหน่ง
ทางการเมืองหลังการชุมนุม และในท้ายที่สุดยังมีความพยายามดำเนินการใช้รัฐสภาตรากฎหมาย
นิรโทษกรรมให้แก่ฝ่ายผู้ชุมนุมเสียเอง แต่ฝ่ายผู้ใช้อำนาจรัฐในขณะนั้นกลับไม่เรียกร้องให้มีการ
นิรโทษ ทั้งยังยอมรับที่จะให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการยุติธรรม
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เมื่อกล่าวถึงการนิรโทษกรรมในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา
ปรากฏข้อมูล ดังนี้
16 ตุลาฯ 16 จอมพลถนอม กิตติขจร ลี้ภัยออกไปนอกประเทศ รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์
ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับ
การร่วมชุมนุมเดินขบวนระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาฯ 16 แต่ไม่นิรโทษกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะทหาร/ตำรวจที่เข้าปราบปรามนักศึกษา/ประชาชน
91

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  เดือนกันยายน 2556

24 ธันวาฯ 19 นายธานินทร์กรัยวิเชียร ซึ่งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครอง
ประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาฯ 19 โดยไม่นิรโทษกรรมให้แก่นักศึกษา/ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่รัฐ/ผู้ต่อต้านฯที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม
จนกระทั่งพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อของคณะปฏิรูป
การปกครองแผ่นดิน ในปี 2521 จึงออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุม
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง 4 - 6 ตุลาฯ 19 ทั้งหมด

ูร๊ฟ

2 พฤษภาฯ 34 นายอานันท์ ปันยารชุนซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเสนอชื่อ
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.)ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและ
ควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 แต่ไม่นิรโทษกรรมให้กับข้อกล่าว
หาฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลชาติชายชุณหะวัณ
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23 พ.ค. 2535 พล.อ.สุจินดาคราประยูร ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมให้แก่ผู้ชุมนุม/เจ้าหน้าที่รัฐ
จากเหตุการณ์การชุมนุมทางเมืองระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาฯ 35 และประกาศลาออกจากตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้น สร้างความกังขาให้กับหลายฝ่ายที่มองว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนี้เป็นการ
นิรโทษกรรมให้แก่การสังหารผู้ชุมนุม แม้ต่อมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2535 ครั้ง
ที่ 4 เมื่อ 7 ตุลาฯ 35 ที่ประชุมได้ลงมติไม่อนุมัติพ.ร.ก.ดังกล่าวทำให้พ.ร.ก.นิรโทษกรรมตกไป ก็ไม่
เป็นผลให้การนิรโทษกรรมต้องถูกยกเลิกเป็นเหตุให้บรรดาญาติวีรชนจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้อีก
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กรณีอาจกล่าวได้ว่าการนิรโทษกรรมในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาดังกล่าว
เป็นการกระทำโดยผูม้ อี ำนาจรัฐซึง่ มีทม่ี าเกีย่ วเนือ่ งจากการปฏิวตั ริ ฐั ประหารทีก่ ล่าวกันว่าเป็นเผด็จการหรือ
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้น โดยเฉพาะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกร้องจาก
ผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมให้มีการนิรโทษกรรมแต่อย่างใด
สำหรับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในเหตุการณ์กระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาฯ 53 ซึ่งเพิ่งผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยไปใน
ขณะนี้ กลับมีการเริ่มต้นเสนอกฎหมายโดยส.ส.ฝ่ายที่มาจากผู้ร่วมชุมนุมที่ประกาศตัวว่าเป็นการใช้
สิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 และได้รับการพิจารณาจาก
ผู้มีอำนาจรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ชุมนุมที่กล่าวว่าเป็นประชาธิปไตยเสียเอง และกำลังกระทำ
การดำเนินรอยตามผู้มีอำนาจรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการ โดยเฉพาะการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ไม่
เพียงแต่นิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในการชุมนุม และผู้มีอำนาจรัฐในขณะที่มีการชุมนุม
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เท่านั้น แต่ยังมีการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส.ด้วยโดยให้เหตุผลว่า เป็น
องค์กรหรือคณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะปฏิวัติที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นที่ยอมรับในทาง
สากล ซึ่งคดีเหล่านั้นได้แก่คดีที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า คดีที่ดินรัชดา คดียึดทรัพย์ 76,000 บาท ของ
อดีตนายกรัฐมนตรี หรือคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิงของกรุเทพมหานครที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและยึดทรัพย์ไปแล้ว
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เมื่อย้อนประสบการณ์ในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือ คตส.โดยคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 เพื่อยึดทรัพย์นักการเมืองสมัยรัฐบาล
ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รสช.ได้ออกคำสั่งให้อำนาจแก่ คตส. ทั้งการไต่สวนตรวจสอบชี้มูล
ความผิด ตลอดจนให้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์นักการเมืองที่ร่ำรวยผิดปกติได้โดยไม่ต้องมีการส่ง
ฟ้องต่อศาล จนกระทั่งมีการเรียกร้องว่าเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมและรัฐสภาได้มีการออกพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ให้นักการเมืองที่ถูกคตส.ยึดทรัพย์
สามารถนำคดีมาสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลได้ และศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ตามคำสั่ง
ศาลฎีกาที่ 912/2536 , 921/2536, 1131/2536 ฯลฯได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับผู้ร้อง(นายมนตรี พงษ์พานิช นายสุบิน ปิ่นขยัน และร้อยตำรวจเอก
เฉลิม อยู่บำรุง)ซึ่งคำสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวนับได้ว่าเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่มีใครออกมา
เรียกร้องให้มีการยกเลิกกระบวนการพิจารณาและผลการตัดสินของศาลฎีกาแต่อย่างใดจะเห็นได้ว่า
เมื่อมีการออกแบบกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคตส.
ที่แต่งตั้งจากคณะปฏิวัติมาเชื่อมต่อกับกระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติแล้ว การดำเนินการก็ได้
รับความยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่มีการกล่าวหาว่าไม่ชอบธรรมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกต่อไป
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บทเรียนดังกล่าวทำให้ผู้ออกแบบกระบวนการตรวจสอบนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต
คอร์รัปชั่นภายหลังการปฏิวัติโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คมช. 19 กันยายน 2549 ออกแบบกระบวนการตรวจสอบโดย
กำหนดให้คตส.มีอำนาจหน้าที่เพียงแค่ไต่สวนตรวจสอบและชี้มูลความผิดของนักการเมืองในรัฐบาล
ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจิตแห่งชาติ หรือ ปปช.เท่านั้น โดยให้มีการเชื่อมต่อกับกระบวนการยุติธรรม
ปกติผ่านอัยการสูงสุด และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และไม่ว่าจะเป็นคดีที่ดินรัชดา คดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาท และคดีทุจริตจัดซื้อเรือและรถดับเพลิง
ของกรุงเทพมหานคร หรือคดีอื่นๆอีกหลายคดี นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชั่นทุกคน
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รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ก็ได้ใช้โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งศาลฎีกาฯ
ก็ได้ตรวจสอบกระบวนการไต่สวนของคตส.ตามหลักกฎหมายทุกประการ แต่เมื่อศาลตัดสินว่าเขา
เหล่านั้นมีความผิด กลับมีการกล่าวหาว่ากระบวนการดำเนินคดีไม่ชอบเพราะคตส.มาจากคณะปฏิวัติ
ทำให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นผลไม้พิษจากต้นไม้พิษโดยไม่มีผู้ใดไม่เว้นแม้แต่นักวิชาการ
ฝ่ายทีต่ อ่ ต้านการปฏิวตั อิ อกมาโต้แย้งคัดค้านในเนือ้ หาสาระของคดีวา่ นักการเมืองทีถ่ กู ศาลฎีกาฯตัดสินไม่
ได้กระทำความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
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วันนี้กำลังมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้รัฐสภาที่ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาเพื่อลบล้างการกระทำความผิดตามคำพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว โดยไม่ใช่ลบล้างแต่เฉพาะกระบวนการ
ในการไต่สวนตรวจสอบชี้มูลของคตส.ที่กล่าวหาว่ามีที่มาไม่ชอบธรรมดังนั้นในฐานะอดีตเลขานุการ
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา จึงขอตั้งคำถามกลับไปยังผู้ที่สนับสนุน
ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนีว้ า่ กระบวนการฟ้องร้องของอัยการสูงสุดและการพิจารณาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพิพากษาลงโทษนักการเมืองที่ถูกปฏิวัติในปี 2549
นั้น มีความแตกต่างจากกระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาในการตัดสินคดียึดทรัพย์ของ
นักการเมืองที่ถูกปฏิวัติในปี 2534ซึ่งได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วอย่างไรและคงต้องเรียกร้องขอ
ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ประเทศชาติ และประชาชนผู้เสียภาษี ตลอดจนบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมที่ร่วมกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในคดีเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย
ความสุจริต เป็นกลาง และทุ่มเทเสียสละอย่างอยากลำบากเป็นอย่างยิ่งด้วย
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การนิรโทษกรรมโดยเผด็จการก็เพียงยกโทษให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เข้าร่วมการชุมนุมใน
ทางการเมือง แต่การนิรโทษกรรมโดยประชาธิปไตยนอกจากจะยกโทษแก่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้ว ยังยกโทษและลบล้างความผิดในคดีทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งหมดของนักการเมืองที่ผ่านการตรวจ
สอบโดยอำนาจตุลาการแล้วไปด้วย จึงน่าเป็นห่วงว่าผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการบังคับ
ใช้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในเหตุการณ์กระชับพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาฯ 53 อาจไม่เพียงลบล้างความผิด
ของทุกฝ่ายอย่างสุดซอย แต่อาจลบล้างหลักการแบ่งแยกการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ทำลายวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ที่ดีงามของสังคมไทยลงอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย หรือนี้คือความหมายที่แท้
จริงของคำว่า “Set Zero”
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โดย นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา นยปส.1,วปอ.54
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มาตรการทางภาษีกับการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น
โดย นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา นยปส.1,วปอ.54

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด เรื่อง ต้นตอทุจริตคอรัปชั่น และทัศนคติของ
ประชาชนต่อรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น ว่าประชาชนร้อยละ 74.2 ยังคงคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่จะมี
การซื้อสิทธิขายเสียงเกิดขึ้น ร้อยละ 77.6 เชื่อว่ามีนักการเมืองระดับชาติและบรรดาที่ปรึกษาอยู่
เบื้องหลังการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องจากการประมูล/สัมปทานโครงการขนาด
ใหญ่ และการแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์จากการทำธุรกิจของพวกพ้อง ร้อยละ 90.1 เชื่อว่ามี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐยังคงทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และผลสำรวจยังพบด้วยว่า
สัดส่วนของประชาชนทีม่ ที ศั นคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน่ แต่ขอให้ประเทศชาติรงุ่ เรือง ประชาชนอยู่
ดีกินดี (โกงไม่เป็นไรขอให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ด้วย) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.2 ในเดือนตุลาคม 2551
มาอยู่ที่ร้อยละ 76.1 ในปัจจุบัน
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และจากการจัดอันดับ “ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น” ( Corruption Perceptions Index หรือ
CPI ) ประจำ ปี 2553 ของ “องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ” (Transparency International) ระบุว่า
ประเทศไทยได้คะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ( ค่าคะแนน 0 คือคอรัปชั่นมากที่สุด 10 คือ
คอรัปชั่นน้อยที่สุด) อยู่อันดับที่ 78 จากการจัดอันดับทั้งหมด 178 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 9
จาก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

น
ห

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะได้กำหนดให้มีองค์กรและกลไก
ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไว้อย่างมากมาย แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการเมืองและระบบราชการหรือแม้กระทั่งไม่
สามารถแก้ปญ
ั หาการทุจริตคอรัปชัน่ ให้ลดน้อยลงได้เลยด้วยซ้ำ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบทรัพย์สิน
มาตรา 259 ถึงมาตรา 264 ที่บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ โดยมีเจตนารมณ์ให้
นักการเมืองและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของรัฐแสดงความบริสทุ ธิโ์ ปร่งใสและการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตแสวงหาประโยชน์จาก
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การใช้อำนาจรัฐ ที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังคงตรวจสอบแต่เพียง
ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินเท่านั้น ไม่ได้ทำการตรวจสอบที่มาที่ไปของ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐว่าได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและเสียภาษีถูกต้องแล้วหรือไม่ ทั้งๆที่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาจำนวนรวมกันไม่กี่ร้อยคนตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เปิดเผยต่อสาธารณชน ปรากฏว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินรวมกันนับร้อยนับพันล้านบาท และมีหลาย
รายที่เมื่อเปรียบเทียบทรัพย์สินและหนี้สินกับเงินได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 90,91) ของผู้นั้นที่ได้ยื่นไว้พร้อมกันบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้วมีมูลค่าไม่
สอดคล้องกันและไม่สมเหตุสมผล เราจึงได้เห็นนักการเมืองหลายรายที่ตลอดทั้งชีวิตไม่ปรากฏอาชีพ
สุจริตที่สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจน แต่กลับมีฐานะร่ำรวยมหาศาลอย่างที่ไม่สามารถใช้เหตุผล
ธรรมดามาอธิบายได้
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รูปแบบการคอรัปชั่นมีพัฒนาการขึ้นมาตั้งแต่ระดับปฏิบัติ ระดับโครงการ มาสู่ระดับนโยบาย
ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “คอรัปชั่นเชิงนโยบาย” ซึ่งปัจจุบันกำลังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปถึงระดับ
ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำด้วยพ.ร.ก.เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท หรือพ.ร.บ.เงินกู้
ตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 2 ล้านล้านบาท เป็นต้น และยังอาจยกระดับไปถึง
ขั้นระดับโครงสร้าง หรือระดับระบอบเลยก็อาจเกิดขึ้นได้ จากการที่มีความพยายามในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภาจนถูกครหาว่าจะนำไปสู่สภาผัวเมีย การแก้รัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 ที่มีข้อสงสัยในเรื่องผลประโยชน์ในด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้องระหว่างไทยกับกัมพูชา
ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
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จากประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีของเจ้าพ่ออัล คาโปน นักธุรกิจ
หัวหน้าแก๊งค์อันตพาล ช่วงทศวรรษที่ 20 - 30 ที่เป็นวายร้ายป่วนเมืองทั่วอเมริกา ผู้ที่ทำให้ FBI ต้อง
ปวดหัวหนัก แม้จะมีประวัติอาชญากรรมหนากว่าพันหน้าแต่รัฐบาลสหรัฐก็ไม่สามารถดำเนินการเอา
ความผิดในคดีที่เขาก่ออาชญากรรมได้ จนกระทั้งเขาถูกดำเนินคดีและศาลพิพากษาให้จำคุกเขาใน
ข้อหา “หลีกเลี่ยงภาษีอากร” กรณีของสไปโร แอ็กนิว อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยอดีต
ประธานาธิบดีนิกสันที่คอรัปชั่น และอัลดริชแฮนเซ่น เอมส์ อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ขายข้อมูลเกี่ยวกับ
สายลับของสหรัฐฯในโซเวียต จนถูกเจ้าหน้าทีข่ อง IRS ร่วมกับ FBI ใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครือ่ งมือใน
การตรวจสอบจนต้องยอมจำนนมาแล้ว
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และจากประสบการณ์ของประเทศไทยกรณีของนักการเมืองในสมัยรัฐบาลของ พล.อ.ชาติชาย
ชุนหะวัณ ที่ถูกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช. ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบทรัพย์สินดำเนินการยึดทรัพย์ในปี 2534 จำนวน 11 คน และกรมสรรพากรโดยอธิบดีในสมัย
รัฐบาลนายชวน หลีภัย ใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 49 ประเมินภาษีจากทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดไว้ จนกระทั้งต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินให้มีการชำระภาษี และ
เงินเพิ่ม พร้อมทั้งค่าปรับตามที่กรมสรรพากรประเมินจากนักการเมืองจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
พล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุบิน ปิ่นขยัน อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10235/2539, 3665/2540 และ8478/
2540 ตามลำดับ

ูร๊ฟ

ป
จ
ว

ร
ต

เมื่อครั้งที่ผู้เขียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ 50 จึงได้นำ
หลักการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยมาตรการทางภาษีจากประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้กับการ
ตรวจทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปเสนอให้
บัญญัติเป็นหลักการเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนี้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 261 “บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
กำหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาดและได้รับการร้องขอจากศาลหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว” “หากปรากฏชัดแจ้งจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 259 วรรคหนึ่ง ที่ยื่นในกรณีที่เป็นการเข้ารับ
ตำแหน่ง ครั้งแรกผู้ใดเมื่อเปรียบเทียบกับเงินได้ตามที่ปรากฏในสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีทผ่ี า่ นมาแล้วไม่ได้สดั ส่วนกัน ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีอากรทำการตรวจสอบ
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และประเมินภาษีเงินได้ของผู้นั้นย้อนหลังไปเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดซึ่งเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรมีคำสั่งให้ชำระภาษีเงินได้
ตลอดจนเงินเพิ่มและค่าปรับเพิ่มเติมและผู้นั้นยินยอมชำระ หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยืนยันตาม
คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินอากรดังกล่าว ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมชำระ
ตามวันเวลาที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรกำหนด หรือวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิกพรรคการเมือง และสมัครรับเลือกตั้งใน
ตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง”
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โดยเพิ่มเติมหลักการตามที่ปรากฏข้อความในส่วนที่เป็นตัวอักษรหนาเองข้างต้นเข้าไป ซึ่ง
เดิมในการยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้นอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ 50 หลักการนี้ได้บรรจุไว้ใน
ร่างแรกของรัฐธรรมนูญฯ 50 เรียบร้อยแล้ว แต่อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใน
ขณะนั้น ได้กล่าวกับผู้เขียนว่า “คุณมองคนในแง่ร้าย อย่างนี้คนดีๆก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเล่นการเมือง
หรอก” และทราบจากทีมงานฝ่ายเลขาของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฯ 50 ว่าอดีตเลขานุการคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขอตัดหลักการนี้ออก
ไป โดยให้เหตุผลว่า “หลักการดังกล่าวเป็นรายละเอียดควรไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลูก” ซึ่งผู้เขียน
มาพบความจริงภายหลังเมือ่ ทราบข่าวทางสือ่ มวลชนว่าอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ท่านนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มาภายหลังการบังคับใช้
รัฐธรรมนูญฯ 50
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หากหลักการดังกล่าวยังคงบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 50 วันนี้ประเทศไทย อาจได้เห็นการ
ปฏิรูปนักการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็เป็นได้ เพราะเมื่อตรวจดูจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยต่อ
สาธารณชนผ่านทางเวปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แล้ว ตระกูลนักการเมืองไทยในปัจจุบันอาจหายไปจากวงการเมืองกว่าครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ก็เป็นได้
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ ก็มีช่องทาง
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะดำเนินการได้ เพราะคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสามารถที่จะใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ
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ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเพียงต่แก้ไขระเบียบว่าด้วยการตรวจ
ความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเท่านั้น
ดั ง นั้ น การจะแก้ ไ ขปั ญ หานั ก การเมื อ งและข้ า ราชการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และนำไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมไทยตามที่ปรากฏจากผลสำรวจของเอแบคโพลล์ดังกล่าว ประชาชน
ไทยคงต้องร่วมช่วยกันเรียกร้องให้นำระบบตรวจสอบที่เข้มข้นด้วยมาตรการทางภาษีมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเร็วต่อไป
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