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กระบวนการยุติธรรมเป็นคำาท่ีสำาคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลจากการ
ดำาเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยท่ัวไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำาคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ท่ีจริงคำาว่ากระบวนการยุติธรรมเป็น
คำาที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของคนไทยทุกคน 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน 

การแก้ไขปญัหาเหลา่นี ้จึงเปน็ภาระของผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จะตอ้งรว่มกนัแสวงหาแนวทาง ความคดิ ในการแกไ้ขปญัหา
อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำารงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้

จงึเหน็ไดว่้า กระบวนการยตุธิรรมไมใ่ชเ่รือ่งไกลตวั แตเ่ปน็เรือ่งทีท่กุคนพงึทราบ และมคีวามเขา้ใจวา่กระบวนการยตุธิรรม
เป็นกระบวนการที่จะนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนได้ไม่นานนัก แต่มีความมุ่งม่ัน
และต้ังใจจริงท่ีจะเข้ามามีส่วนในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุติธรรมในลักษณะคู่ขนานไปกับสังคม นับว่าเป็น
จุดริเร่ิมท่ีจะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง หากในอนาคตองค์กรท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันดำาเนิน
งานน้ี ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือ
ร่วมใจ ช่วยกันแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทีส่ำาคญัมากๆ คอื ศนูยฯ์ นีจ้ะตอ้งมุง่มัน่และแนว่แนใ่นวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวอ้ยา่งมัน่คง เพือ่กอ่ใหเ้กดิศรัทธา เชือ่ถอื เปน็
ที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำารงความเป็น
ธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม 

มีนักกฎหมายจำานวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำารงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำาได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำานวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำาเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำาเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

*  ถอดเทปคำากล่าวอำานวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำานวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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  ศ ธานินทร์  กรัยวิเชียร  อดีตองคมนตรี
  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ  ประจำาสำานักพระราชวังพิเศษ
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์  อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวน อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกจิ   ประธานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล  อดีตผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
พนัตรอีภิเษก  มณเฑยีรวเิชยีรฉาย  อาจารย์ประจำาภาควิชาประวตัศิาสตรโ์รงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เรียงรายช่ือตามลำาดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำาคัญในการให้คำาปรึกษาแนะนำาในเรื่องท่ีทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจท่ีประสงค์จะนำาข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน” ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้อง
กับความรู้ความ ชำานาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำาดับถัดไป
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คุณเขตขัณฑ์  ดำารงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,

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

ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
ปริญญาเอกสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)

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

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์  สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ  เดชานิพนธ์
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University

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

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

ศ.ดร. ธวัชชัย  ตันฑุลานิ
Ph.D. (Chemistry),

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

Chiang Mai University

ผศ.ดร. ปารีณา  ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)

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

S.J.D. (Wisconsin)

รศ.ดร. พิษณุ  เสงี่ยมพงษ์
B.A. (International Studies),
The American University

MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University

Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ผศ ดร นพพล วิทย์วรพงษ์
P.P.E. (University of Oxford)

M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics

(University of North Carolina, Chapel Hill)
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
โดยมี อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

เป็นอดีตประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพ

ที่ปรึกษาระบบ
งานคอมพิวเตอร์ และ

สื่ออินเตอร์เน็ต

กรรมการผู้อำานวยการฯ
อร.อมร  วาณิชวิวัฒน์

กรรมการฯ
ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

กรรมการฯ
ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ์

กรรมการฯ
ศ.ดร.ธวัชชัย ตันทุลานิ

กรรมการฯ
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุกจริยาวัตร)

กรรมการฯ
รศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

กรรมการฯ
อาจารย์นพพล วิทย์วรพงษ์

กรรมการฯ
คุณเขตขัณฑ์ ดำารงไทย (ถึงแก่กรรม)
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บรรณาธิการ : ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ISSN : 1905 - 2944

ภาพปกและในเล่ม
 : ภาพพระราชทานโปรดเกล้าให้ประชาชนนำาไปเผยแพร่ได้

พิมพ์ครั้งแรก : ปี พ.ศ. 2565 จำานวน 2,000 ฉบับ
                     โดยศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
อนุสนธิ : ข้อเขียนและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดในวารสารยุติธรรมคู่ขนาน  เป็นการแสดงทัศนคติและ 
  วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล มิได้เป็นการสะท้อนจุดยืนหรือเจตนารมณ์ใดๆ ของศูนย์ศึกษา 
  วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ลิขสิทธิ์ : ข ้อเขียนและสิ่งพิมพ์ ท้ังหมดในวารสารยุติธรรมคู ่ขนานได ้รับความคุ ้มครองจาก 
  กฎหมายลิขสิทธิ์  และเคยดำาเนินการจัดพิมพ์ภายใต ้พระราชบัญญัติการพิมพ์  
   พุทธศักราช 2484(ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว) จึงไม่บังคับจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติ  
  จดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550  การนำาไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน  ทางศูนย ์
  ศึกษาวิจัยฯ  มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน แต่หากเป็นการดำาเนินการใดๆ  
  ในเชิงพาณิชย์ ผู ้ดำาเนินการจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ รับทราบ 
  เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อพิจารณาให้อนุญาตภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงและสัญญา 
  ที่เป็นธรรมก่อนจึงจะดำาเนินการได้ตามกฎหมาย

  

  All Rights Reserved. This publication is protected under Copyright Law.
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วารสาร “ยตุธิรรมคูข่นาน (Thai Justice Watch)” เป็นวารสารท่ีมวีตัถปุระสงค์สำาคญัในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทางวชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัความเป็นธรรมทางสงัคม (Social Justice) ในเชงิสหวทิยาการ 

ด้วยความเป็นกลางตรงไปตรงมาและผ่านการคัดกรองการตีพิมพ์โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความ

ชำานาญเฉพาะด้าน

การพิจารณาตีพิมพ์บทความข้อเขียนต่างๆ ในวารสารยุติธรรมคู่ขนานเปิดกว้างให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถส่งบทความข้อเขียนของท่านได้โดยตรงผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ศึกษาวิจัย  www.thaijustice.org, 

www.thaijustice.net หรือ email: a.wanichwiwatana@gmail.com ได้ตลอดเวลา ในรูปแบบการ

เขียนเชงิวชิาการและระบบการอ้างองิ (references) ท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ัวไป

ทัง้นีห้ากท่านผูใ้ดประสงค์จะบรจิาคหรอืให้การสนบัสนนุการดำาเนนิงานของศนูย์ศกึษาวจิยัฯ สามารถโอน

เงนิผ่านบญัชีธนาคารในนาม “คณะบุคคลศนูย์ศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมไทย” ธนาคาร

ไทยพาณชิย์ สาขาสภากาชาดไทย  บัญชอีอมทรพัย์เลขที ่045-2-98700-2  ซ่ึงในนามของศนูย์ศึกษาวิจัยฯ 

ขอให้สตัยาบนัทีจ่ะดำาเนนิกจิกรรมทกุประการบนพืน้ฐานแห่งประโยชน์ของสงัคมส่วนรวมเพ่ือความเป็นธรรม

ของสังคมเป็นที่ตั้ง

ดร. อมร  วาณชิววิฒัน์

กรรมการผูอ้ำานวยการ  ศนูย์ศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมไทย

บรรณาธกิาร
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ในนามของกองบรรณาธกิาร และคณะผู้จดัทำาวารสาร “ยติุธรรมคูข่นาน” ขอแสดงความขอบคุณ

บรษิทั ปตท สำารวจและผลติ จำากดั (มหาชน) ทีไ่ด้ให้ความกรุณาสนบัสนนุการจัดพิมพ์เผยแพร่วารสารฯ 

ยตุธิรรมคูข่นานฉบบันีม้าอย่างต่อเนือ่ง โดยเนือ้หาสำาคญัของการพิมพ์ฉบบันีท้างกรรมการผู้อำานวยการของ

ศนูย์ศกึษาวจิยัฯ ได้นำาบทความพเิศษของท่านศาสตราจารย์พิเศษ วชิา มหาคณุ มาตีพิมพ์เผยแพร่ซำา้ใน

วารสาร โดยได้รบัการอนญุาตจากท่านเจ้าของบทความเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ได้นำาเนือ้หาสาระท่ี

เกีย่วข้องกบัความรูท้าง “อาชญาวิทยา” ในเชงิสงัคมวทิยา และบทความเร่ือง “การก่อการร้ายกบัความ

มัน่คงแห่งรฐั” (ฉบบัทีเ่คยตพีมิพ์ในวารสาร “สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ” เมือ่ปี ๒๕๖๕ ซ่ึงเป็นผล

งานเขยีนส่วนหนึง่ของ อ ดร อมร วาณชิวิวฒัน์ กรรมการผู้อำานวยการศนูย์ศกึษาวจัิยและพัฒนา

กระบวนการยตุธิรรมไทย มาพมิพ์เผยแพร่เป็นวทิยาทานด้วย

วารสาร “ยตุธิรรมคูข่นาน” ฉบบันี ้เป็นฉบบัพเิศษในวาระครบรอบ ๑๗ ปีแห่งการก่อต้ังศนูย์ศกึษาวจัิย

และพฒันากระบวนการยตุธิรรม (เริม่ก่อตัง้ วนัจนัทร์ท่ี ๖ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ถือเป็นวนัธงชยัตาม

โหราศาสตร์) ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี ๒๕๕๗ อย่างไรกด็ทีางคณะผู้จัดทำาและกองบรรณาธกิารต้องขออภยัเป็น

อย่างยิง่สำาหรบัความล่าช้าอนัเนือ่งมาจากปัญหาในการประสานงานด้านการจัดพิมพ์ ซ่ึงทางคณะผู้จัดทำาไม่

อาจปฎเิสธความรบัผดิชอบใดๆ ได้ จงึต้องขออภยัท้ังท่านผู้อ่านและบริษทั ปตท สผ จำากดั (มหาชน) เป็น

อย่างยิง่ทีเ่ป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุการจดัพมิพ์วารสารขององค์กรท่ีเป็นผู้สนบัสนนุแต่เพียงรายเดียว (sole 

sponsor) อย่างต่อเนือ่ง ด้วยเป็นความประสงค์ของคณะผู้ดำาเนนิการและฝ่ายบริหารของศนูย์ศกึษาวจัิยฯ 

ทีต้่องการแสดงให้เหน็ว่าองค์กรของเราไม่มุง่แสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ใดๆ แม้ว่าจะมี

ศกัยภาพทีจ่ะกระทำาได้ เพือ่ให้ได้รบัความไว้วางใจจากมหาชนรวมท้ังผู้ให้การสนบัสนนุทุกฝ่ายดังได้ให้การ

สนบัสนนุมาโดยตลอด
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การทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน : คอร์รัปชันสีเทา๑

ความหมายของ “คอร์รัปชัน” (Corruption) ในระดับสากล นอกจากจะเป็นการกระทำา ที่
ฉ้อฉล เบียดบังทรัพย์ของแผ่นดิน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้ว ยัง 
หมายความรวมถงึการกระทำาทีช่ดัต่อตำาแหน่งหน้าทีแ่ละสทิธขิองผูอ้ืน่ รวมทัง้การทีบ่คุคลใด
บุคคลหนึ่ง ที่ประชาชนเชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจกระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ด้วย
การรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เราเรียกบุคคล
ที่ดำารงตำาแหน่ง ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ ของประชาชนว่า “Public Officer” หรือแปลเป็นภาษา
ไทยว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” คำานี้ เดิมปรากฏ อยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ฉบับแรก คือ ปี 2542 ซึ่งมีหมายความ
ครอบคลมุถงึผูด้ำารงตำาแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีท่กุระดบั รวมทัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิ
ด้วย แต่ต่อมาในฉบบัปี 2561 ได้แยกออกเป็นสองคำา คำาแรกคอื คำาว่า “เจ้าพนกังานของรฐั” 
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ผู้
ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. คำาที่สอง คือ “เจ้าหน้าที่ ของรัฐ” 
หมายความว่า ข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิน่ซึง่มีตำาแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจำา ผูป้ฏบิตัิ
งานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้
บรหิารท้องถิน่ และสมาชกิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วย 
ลักษณะ ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวม
ถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ
บุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายกำาหนดให้ใช้อำานาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อำานาจ
ทางปกครองทีจั่ดตัง้ขึน้ในระบบ ราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอ่ืนของรฐัด้วย แต่ไม่รวมถงึ
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ดังนั้น ใครก็ตามที่เข้ามามีบทบาทในการกำาหนดนโยบายหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการ ทำางาน
ให้กับรัฐ ถือว่าเป็น Public Officer ด้วยกันทั้งสิ้ น ระบบของ Public Officer นั้น ต้องทำาให้ 
ประชาชนเชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจ แต่การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น เป็นเพราะเจ้าพนักงานของ
รัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ทำาอย่างที่ประชาชนเชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจ กล่าวคือ 

๑ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจากการอภิปรายในการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง มาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
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เป็นผู้ทำาลายความ เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อเขา โดยแสวงหาผลประโยชน์
ที่ไม่ควรที่จะได้รับ เพราะ ประโยชน์นั้นต้องตกแก่ส่วนรวม แต่กลับยึดไว้เป็นประโยชน์ส่วน
ตน 

David H. Barley ได้กล่าวถึง “Corruption” ว่าครอบคลุมถึงการใช้อำานาจหน้าที่ ในทางที่
ผิดอันเกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่จำาเป็นต้องเป็น 
เงินตราเสมอไป๒ ส่วน “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้
ว่า การ ทุจริต เป็นความประพฤติชั่ว คือ ชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ชั่วทางวาจา เรียก
ว่า วจีทุจริต และชั่ว ทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต เช่น การทุจริตโกงข้อสอบ คดโกง ฉ้อโกง ไม่
ซื่อตรงและการทุจริตต่อ หน้าท่ี จึงเห็นได้ว่าความหมายของพจนานุกรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
การทจุรติทีห่ยัง่รากลกึ ดงัที ่อนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทจุรติของสหประชาชาตริะบุว่า 
การทุจริตที่มีมากที่สุด ได้แก่ Abuse of Function หรือ Abuse of Power หมายความว่า 
การใช้อำานาจในทางที่ผิด หรือการใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ในทางที่ผิด คือ การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวมและกระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ นั่นเอง 

ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้ให้ความหมาย “โดยทุจริต” ว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น คำาว่า “ประโยชน์ที่มิควรได้” คือ 
ประโยชน์ ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คำาว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน ตำาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจทำาให้ผูอ้ืน่เชือ่ว่าม ีตำาแหน่งหรอืหน้าที ่ทัง้ทีต่นมไิด้มตีำาแหน่งหรอืหน้าที่
นั้น

 ๒รายงานผลการศกึษาขัน้สุดท้าย, โครงการศึกษาวิจัยเรือ่ง มาตรการการป้องกนัการทจุรติแนวใหม่ศึกษากรณ ี“การทจุรติเชงินโยบายและ

ผลประโยชน์ทับซ้อน” เสนอสำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มิถุนายน 

๒๕๕๑, หน้า ๗.
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 หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่ ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น๓ คำาว่า ทั้งที่ตน มิได้มี ตำาแหน่งหรือหน้าที่นั้น ตัวอย่างเช่น 
รัฐมนตรีมีที่ปรึกษา และเลขานุการรายล้อมจำานวนมาก ทั้งที่ ทำางานในกระทรวงตลอดจน
ในกรมทีร่ฐัมนตรีผูน้ัน้รับผดิชอบ บคุคลท่ีรายล้อมเหล่านี ้จะเป็นผูเ้จรจา และสัง่การกบัอธบิดี
หรอืข้าราชการทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบว่ารฐัมนตรต้ีองการอย่างนัน้ ต้องการอย่างนี ้ซึง่โดยแท้จรงิ
แล้วบุคคลเหล่านี้ มิได้มีหน้าที่ใด ๆ  ตามกฎหมาย แต่ได้แสดงให้ผู้อื่นเห็นและเชื่อว่า ตนเองมี
ตำาแหน่งหน้าที่เช่นนั้น สำาหรับการกระทำาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต มาตรา ๑๒๖ – ๑๒๘ เป็นลักษณะคอร์รัปชันสีเทา (Gray Corruption)๔ 
กล่าวคอื คนบางส่วนเหน็ว่าควรถกู ลงโทษแต่บางส่วนกไ็ม่เห็นพ้องด้วย เช่น เจ้าพนกังานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของ
รฐัทีเ่จ้าพนกังานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็นเจ้าพนกังานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจกำากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี ตามมาตรา 
๑๒๖ (๑) ซึ่งครอบคลุมถึงคู่สมรสด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง โทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และกำาหนดไว้ด้วยว่า เจ้า พนักงานของรัฐ
ตำาแหน่งใดนอกจากกรรมการ ผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินการ ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในเรื่องนี้ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ประกาศกำาหนดตำาแหน่งเจ้าพนกังานของรฐัทีต้่องห้ามมใิห้ดำาเนนิกจิการในลกัษณะ
ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ๕ จำานวน ๔ ตำาแหน่ง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ซึ่ง
รวมถึงตำาแหน่งรอง นายกรัฐมนตรีด้วย 

๓มาตรา ๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔Arnold Heidenheimer has divided corruption into three categories. “White” corruption includes acts that a majoily 

of perple would not consider worthy of punishment. “Gray” corruption includes acts that “some elements” would 

want to see punished, but others would not. “Black” corruption includes act that a majority consensus. (w.w.w. 

bookrags.com) 

๕ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิเร่ือง กำาหนดตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี ต้องห้ามมใิห้ดำาเนินกจิการตาม

ความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔, ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กำาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษา

เป็นต้นไป, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๓ ก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔. 
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กบัตำาแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่และรองผูบ้รหิารท้องถิน่ และจนถงึปัจจบุนั คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ยงัมไิด้ประกาศเพ่ิมเตมิให้เจ้าพนักงานของรัฐในตำาแหน่งอืน่ต้องอยูใ่นบังคบัของมาตรา ๑๒๖ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับ
ปัจจุบัน ปี 2561๖ ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่ ในมาตรา ๑๒๙ โดยระบุไว้ว่า บรรดาความผิด
ที่ บัญญัติไว้ในหมวดนี้ (หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน
รวม) ให้ถือว่า เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตำาแหน่ง หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

เหตน้ีุ จึงอาจกล่าวได้ว่าพฒันาการดำาเนนิการเพือ่เอาผดิกับผูท้จุรติและประพฤตมิิชอบ ได้เข้า
สู่ยุคที่สามแล้ว กล่าวคือ ยุคที่หนึ่ง ได้กำาหนดว่า การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ 
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องของจริยธรรมท่ีไม่ผิดกฎหมายอาญา แต่เป็นเหตุให้ถูกถอดถอน
ออกจาก ตำาแหน่งได้ ยุคที่สอง เป็นยุคที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต กำาหนดให้การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นข้อห้าม ท้ังทาง จริยธรรมและทางอาญา หากมีการฝ�่าฝืนถือว่าเป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบัน ยุคที่สาม กำาหนดว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของคอร์รัปชันเชิงนโยบายถือว่าเป็นความผิดต่อ ตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความ
ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน (Con-
flict of Interest) จึงเป็นการคอร์รัปชันในรูปแบบใหม่ของสังคมไทย มีลักษณะของการ
คอร์รปัชนั หรอืการทจุรติทีบ่างคร้ังถกูกฎหมาย แต่ผิดหลักผลประโยชน์สาธารณะหรอืขดักบั
หลักจริยธรรม เป็น การกำาหนดนโยบายสาธารณะและดำาเนินการตามนโยบายสาธารณะที่มี
ลักษณะเป็นการเบียดบัง ประชาชนและเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการใช้เงื่อนไขทางการเมือง
เพื่อเอื้ อประโยชน์ต่อตนเองหรือกลุ่ม บุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมอย่างมหาศาล 
และด้วยเหตุนี้ เอง รัฐจึงเพิ่มบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ คือ มาตรา ๑๒๓/๑ และฉบับปัจจุบันปี 
๒๕๖๑ 

๖เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงฉบับปัจจุบัน 

พ.ศ.๒๕๖๑
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มาตรา ๑๗๒ ที่บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตำาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิ ชอบ เพื่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจา คุก
ต้งัแตห่ นึ่งปีถึงสิบปีหรือปรบั ต้งัแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้งจำา ทั้งปรับ” เมื่อ
ดูโดยผิวเผินแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมายอาญา แล้ว 
เหตุใดจึงต้องนำามาเขียนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต เรื่องนี้ ขอให้พิจารณาที่คำาว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” และ “เจ้า
หน้าที่ของรัฐ” 

คำาว่า“เจ้าพนักงานของรัฐ” และ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มิได้มีความหมายเฉพาะ “เจ้า
พนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างกว่ามาก ดังได้
กล่าวแล้วว่าคำาว่า เจ้า พนักงานของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งใช้อำานาจหรือได้รับมอบให้ใช้ อำานาจทางการปกครองของรัฐในการดำาเนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอื่นของรัฐ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายได้ขยายขอบเขตของ ความหมายกว้าง
ขวางยิ่งกว่าเดิม กล่าวคือ ผู้ที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของ
รัฐ หรือสมาชิกรัฐสภาแม้ว่าจะมาจากภาคเอกชน ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือ เจ้า
หน้าที่ ของรัฐ หากใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก็มีความผิดตาม มาตรา ๑๗๒ ทันที ดังนั้น 
การที่บุคคล ดังกล่าวเข้ามาทำางานเพื่อส่วนรวม ต้องสละประโยชน์ส่วนตนทั้งหมด มิฉะนั้น 
อาจต้องรับโทษตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้โองกันและปราบ
ปรามการทุจริต

มาตรา ๑๗๒ ที่บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตำาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิ ชอบ เพื่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจา คุก
ต้งัแตห่ นึ่งปีถึงสิบปีหรือปรบั ต้งัแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้งจำา ทั้งปรับ” เมื่อ
ดูโดยผิวเผินแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมายอาญา แล้ว 
เหตุใดจึงต้องนำามาเขียนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต เรื่องนี้ ขอให้พิจารณาที่คำาว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” และ “เจ้า
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หน้าที่ของรัฐ” 

คำาว่า“เจ้าพนักงานของรัฐ” และ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มิได้มีความหมายเฉพาะ “เจ้า
พนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างกว่ามาก ดังได้
กล่าวแล้วว่าคำาว่า เจ้า พนักงานของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งใช้อำานาจหรือได้รับมอบให้ใช้ อำานาจทางการปกครองของรัฐในการดำาเนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอื่นของรัฐ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายได้ขยายขอบเขตของ ความหมายกว้าง
ขวางยิ่งกว่าเดิม กล่าวคือ ผู้ที่เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของ
รัฐ หรือสมาชิกรัฐสภาแม้ว่าจะมาจากภาคเอกชน ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือ เจ้า
หน้าที่ ของรัฐ หากใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบก็มีความผิดตาม มาตรา ๑๗๒ ทันที ดังนั้น 
การที่บุคคล ดังกล่าวเข้ามาทำางานเพื่อส่วนรวม ต้องสละประโยชน์ส่วนตนทั้งหมด มิฉะนั้น 
อาจต้องรับโทษตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้โองกันและปราบ
ปรามการทุจริต 

การคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็ดี การคอร์รัปชันที่มีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนก็ดี คือ 
รูปแบบของการคอร์รัปชันสมัยใหม่ การคอร์รัปชันใน ยุคแรก เป็นเพียงการฉ้อราษฎร์บัง
หลวง เป็น การคอร์รัปชันของข้าราชการประจำาโดยใช้อำานาจรัฐเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง ยุคที่สอง เป็นการคอร์รัปชันในระดับชาติและระดับท้องถิ่น คือ การ
คอร์รัปชันของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง โดยใช้อำานาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ทางด้าน
ทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมทั้งประโยชน์ ทางการเมือง แต่ใน ยุคที่สาม 
เป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย คือ การคอร์รัปชันในภาคการเมือง (political corruption) 
โดยได้รับการผลักดันจากกลุ่มธนกิจการเมือง หรือเรียกว่า Money Politics มีลักษณะเป็น
เครือข่ายโยงใย มีทั้งอำานาจรัฐและอำานาจด้านเงินทุนผนวกเข้าด้วยกัน มีการกำาหนด 
นโยบายสาธารณะที่อ้างว่า เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชน แต่แท้จริงกลับตกอยู่ในมือ
ของกลุ่ม บุคคล ผู้กำาหนดนโยบายและพวกพ้อง วิธีดำาเนินการมีความสลับซับซ้อนเข้าใจยาก 
เหมือนอยู่ในเงามืด มองไม่เห็นชัดเจน และประชาชนทั่วไปจับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน มีลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง บุคคลหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการประจำาและผู้บริหารของ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน บุคคลเหล่านี้ ได้ร่วมมือ
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กันนำาผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ของเจ้าพนักงานของรัฐ และเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง อันเป็นภัยร้ายแรงยิ่งต่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน
ยุคปัจจุบัน
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สังคมวิทยาอาชญากรรม

บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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สังคมวิทยาอาชญากรรม

บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์

สารัตถะแห่งที่มาขององค์ความรู้

ในวงการศกึษาของประเทศไทยมกักล่าวถงึวิชาทีท่ำาการศึกษาเกีย่วกบัปัญหาว่าด้วยทีม่าของ
อาชญากรรม พฤตนิสิยัของอาชญากรหรอืผูก้ระทำาความผดิรวมทัง้ระบบกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาว่า “วิชาอาชญาวิทยา” มีข้อถกเถียงถึงวิธีการสมาสสนธิคำากระทั่ง บางท่านกล่าว
ว่า ชื่อที่ถูกต้องน่าจะเรียกว่า “อาชญวิทยา” แต่ในทางปฏิบัติพบว่า นักวิชาการส่วนมากจะ
คุ้นชินกับการออกเสียงเรียกเป็น “อาชญาวิทยา” มากกว่า ซึ่งตรงกับคำาในภาษาอังกฤษที่
เรียกเป็น Criminology and Criminal Justice 

กระบวนการศึกษาอาชญาวิทยาในประเทศไทย เคยมีตำาราทางวิชาการร่วมสมัยซึ่งในระยะ
แรก สอดคล้องกับวิธีปฎิบัติงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกลายเป็นผู้บุกเบิก เช่น ตำาราว่าด้วย 
“คำาอธบิายอาชญาวทิยา” ซึง่เป็นเอกสารแปลของ นายปรดี ีพนมยงค์ (โปรดดภูาพประกอบ) 
ซึ่งเป็นการนำาเอาผลงานต้นฉบับของ ศาสตราจารย์ เอช เอกูต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ ทัณฑวิทยา 
เพราะฉบับแปลนี้ นายปรีดีฯ ต้องการยกย่องเกียรติคุณของ นายขำา นะป้อมเพชร์ อธิบดีคน
แรกของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีสถานะเป็นบิดาของภรรยานายปรีดีฯ
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ทั้งนี้ผู้เขียนตำาราสังคมวิทยาอาชญากรรม แม้จะมีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) แต่เมื่อได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลให้ไป
ศึกษาทางด้านมหาบัณฑิตทางอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมที่ มหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐฟลอริด้า (The Florida State University) จึงได้เตรียมตัวศึกษาค้นคว้าในส่วนที่จะช่วย
เสริมองค์ความรู้ให้กับตนเองก่อนไปศึกษาต่อ ทำาให้พบว่าในขณะนั้น นอกเหนือจากตำารา
เก่าแก่ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ในวาระโอกาสสำาคัญต่างๆ เช่นในกรณีนี้แล้ว ยังมีหนังสือของนัก
วิชาการที่มีจัดจำาหน่ายอยู่ในท้องตลาดขณะนั้น อยู่สองสามเล่ม ได้แก่  ตำาราสหวิทยาการ
ว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม ของ ศาสตราจารย์ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ จัดพิมพ์โดย สำานัก
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงตำาราว่าด้วย การบริหารงานตำารวจของผู้เขียนท่าน
เดียวกันนี้ในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตนายตำารวจยศสุดท้ายก่อนผันตัวเองมาเป็นนักวิชาการ
กระทั่งได้รับวิทยฐานะเป็นศาสตราจารย์และเป็นอธิการบดีของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์อยู่หลายสมัย กับตำาราอีกเล่มหนึ่งของ นายอัณนพ ชูบำารุง ชื่อว่า 
อาชญาวิทยาและอาชญากรรม ซึ่งเป็นต้นทางที่มาสลับชื่อในการพิมพ์เป็น อาชญากรรม
และอาชญาวิทยาในภายหลัง โดยที่ผู้เขียนมีโอกาสได้พบกับนักวิชาการทางอาชญาวิทยาทั่ง
สองท่านนี้ ทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมเสวนาสัมมนาก่อนที่จะเดินทาง
ไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นปรากฎการณ์ภาพรวมของการศึกษาอาชญาวิทยาในแวดวงการ
ศึกษาของประเทศไทยในยุคต้นๆ ของระบบการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งคำาว่า “สมัยใหม่” ใน
ทัศนะของผู้เขียนเป็นการกำาหนดขึ้นตามแนวทางการศึกษาที่พัฒนามาในยุคหลังเปลียน
แปลงการปกครองและเมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากการนำาเข้าองค์ความรู้
มาจากบรรดานักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาทั่งของรัฐบาลไทยและต่างประเทศโดย
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เฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น (cold war) ทำาให้กระบวนการจัดการ
ศึกษาหรือแม้แต่แนวคิดทฤษฎีส่วนมากจะเป็นการอ้างอิงองค์ความรู้ของนักวิชาการทาง
แถบสหรัฐอเมริกาเป็นหลักใหญ่โดยอ้างถึงฝั่งยุโรปเพียงการยกย่องในฐานะปรมาจารย์หรือ
ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้หรือเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ ยกตัวอย่าง ตำาราต่างๆ มักกล่าว
ถึงคุณูปการของ Cesare Becaria ผู้เป็นหนึ่งในบิดาขององค์ความรู้นี้ เพราะเป็นผู้เขียน
ตำาราทางอาชญาวิทยาเล่มแรก ในชื่อว่า On Crime and Punishment ซึ่งส่งอิทธิพลถึง
การปฎิวัติทั้งในสหรัฐอเมริกา (ในปี 1776) และ การปฎิวัติฝรั่งเศสในปี 1789  ทำาให้ผู้
ศึกษาวิชานี้ควรภาคภูมิใจว่า อาชญาวิทยามีพลังอำานาจทำาให้โลกเกิดการเปลียนแปลงครั้ง
ใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า “ความเป็นธรรม
เป็นปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งที่ทำาให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยขับเคลื่อนต่อไป
ได้” และยังมีนักวิชาการทางยุโรปเป็นชาวอิตาเลียนเช่นเดียวกันกับท่านแรก คือ Cesare 
Lombroso ศัลยแพทย์ผู้ได้อาศัยวิกฤตเป็นโอกาสในกรณีที่เกิดสงครามกลางเมืองในเวลา
นั้น ทำาการศึกษาทั้งทหารและเชลยศึกสงครามในรูปพรรณสันฐานทั้งกระโหลกศรีษะ รูป
ลักษณ์ใบหน้า กระทั่งบันทึกไว้ว่า อาชญากร จะมีสิ่งที่เรียกว่า Atavistic traits หรือร่อง
รอยอันเป็นตัวนำาไปสู่พฤติกรรมอาชญากรแฝงอยู่ในตัวตน ที่บางทีเราอาจเรียกได้ว่า born 
criminal แต่คนจำานวนหนึ่งเข้าใจไปว่า born criminal คือ พฤติกรรมที่แก้ไขไม่ได้ ที่จริง
แล้ว Lombroso ต้องการเพียงสื่อว่า ผู้ที่เป็นอาขญากรเขาอาจไม่ต้องการเป็นอาชญากรแต่
ด้วยสิ่งที่แฝงอยู่ภายในตัวตนของเขาเหล่านั้นเป็นตัวกำาหนด และจะต้องอาศัยการศึกษา
ทำาความเข้าใจกับร่องรอยนั้นๆ เพื่อแก้ไขเยียวยาหรือบำาบัดรักษาให้เขาสามารถกลับคืนสู่
สังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาต่อดุษฎีบัณฑิต ณ ประเทศอังกฤษ ในเวลานั้น
ระบบการศึกษาทางอาชญาวิทยาของประเทศอังกฤษดูเหมือนจะพัฒนาไปในเชิงการศึกษา
วิจัยเฉพาะเรื่องและไปในทางล้มเลิกการใช้โทษรุนแรงต่อผู้กระทำาผิดในลักษณะแก้แค้น
ทดแทน และยังอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีสถิติ
อาชญากรรมร้ายแรงค่อนข้างชุกชมเป็นกรณีศึกษา แต่อังกฤษเองมีการศึกษาทางด้าน
อาชญาวิทยาร่วมสมัยที่ได้รับความสนใจและพัฒนาองค์ความรู้ในระยะแรกๆ อยู่ที่มหาวิ
ทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ โดยทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มี Sir Leon Radzinow-
icz ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงมากได้สถาปนาสถาบันศึกษาวิจัยทางด้านอาชญา
วิทยา (Institute of Criminology) ขึ้นอย่างเป็นทางการ กระทั่งเวลาต่อมา Professor 
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Roger G Hood, CBE ได้นำาแนวทางวิธีการมาพัฒนาและสถาปนาศูนย์ศึกษาวิจัยทางด้าน
อาชญาวิทยา ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประสบความสำาเร็จและมีผลงานศึกษาวิจัยผลิต
ออกมาในแวดวงวิชาการเป็นจำานวนมากก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมในปี 2020  เน้นหนักไป
ในทางการแสวงหาทางยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในประเทศอังกฤษเองและทั่วโลก

ภาพ Professor Leon Radzinowicz, Radzy the old fox ( เครดิต ภาพปกหนังสือ 
Criminology ของ Rouledge)
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Professor Roger G Hood, CBE, Q.C., FBA 

ระบบการศึกษาในอังกฤษอาจต่างกับสหรัฐอเมริกา เพราะในระยะแรกนั้นยังคงมองอาชญา
วิทยาเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย จึงนำาเอาศาสตร์สาขานี้
ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด 
ก่อนตั้งคณะสังคมวิทยาขึ้นในปี 1999  องค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยายังคงบริหารโดย 
Centre of Criminology ซึ่งยึดโยงเป็นส่วนหนึ่งของ Law school of Oxford หรือ คณะ
นิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ผู้เรียนในหลักสุตร BcL (Bachelour of Law) ที่
เทียบเท่ามหาบัณฑิตทางนิติศาสตร์ จะมีวิชาที่ทำาการสัมมนาในประเด็นว่าด้วยปัญหา
อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม ทำาให้ดูเหมือนว่าการมองปัญหาอาชญากรรมในมุม
มองทางสังคมอาจขาดความชัดเจนไปบ้าง แต่ในที่สุดเมื่อมีการตั้งคณะสังคมวิทยาขึ้นและมี
ผลทำาให้ผู้เขียนเป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอกในสาขาสังคมวิทยา
ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำาให้ได้เห็นภาพชัดของการผนวกเอาองค์ความรู้ทางด้านสังคมใน
การเชื่อมโยงกับแนวคิดวิธีการทางด้านกฎหมาย ดังคำาพูดของศาสตราจารย์ ดร วิษณุ เครือ
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งาม ได้เคยกล่าวไว้ว่า

“ในการร่างกฎหมาย การมีนักกฎหมายอย่างเดียวมีผลเหมือนการมองภาพที่เห็นเพียงด้าน
เดียว แต่การมีนักสังคมศาสตร์หรือสังคมวิทยาเข้ามาให้ความรู้ด้วยจะท�าให้การเห็นภาพ
ต่างๆ มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น ที่เรียกกันว่าเป็นนักวิชาการสังคมศาสตร์ทางกฎหมาย” 
(กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กรธ 2560)

แต่สถานภาพของการศึกษาอาชญาวิทยาในสังคมไทยก็ยังคงผูกติดเชื่อมโยงกับการศึกษา
กฎหมายอยู่เป็นเวลานาน เช่น การมีวิชาทางด้านอาชญาวิทยาสอนอยู่ในคณะนิติศาสตร์ 
ก่อนมีการเปิดสาขาอาชญาวิทยาที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจมมีบาง
สถาบันที่แยกแยะออกมาชัดเจน เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์และ
มานุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำาหรับการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย คือ การนำาเอาแนวคิด
ทฤษฎีของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและมุ่งหวังในการเห็น
ผลได้อย่างรวดเร็ว แต่ในข้อจำากัดคือ การปรับใช้หลายประการไม่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของปัญหาและความเข้าใจในสภาพแวดล้อมความมีอยู่จริงของสังคมชุมชนและ
สมาชิกในสังคม แม้ว่าบางเรื่องบางวิธีการอาจดูทันสมัยเพราะในต่างประเทศใช้ปฎิบัติอยู่
และสังคมของเราก็เลือกนำามาใช้เช่นกัน ดังเช่น กระบวนการทางอาญาในการลงโทษผู้
กระทำาความผิด ระบบการบริหารงานองค์กรตำารวจ ศาล อัยการ ราชทัณฑ์ โดยอาจมอง
ข้ามสิ่งที่ควรคำานึงถึงอย่างยิ่ง คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของความเป็นไทย จึงเป็น
ที่มาของการเขียนตำาราเล่มนี้ที่ต้องการให้บริบทของความรู้ที่จะนำาเสนอต่อไปนี้จะพยายาม
ผสมผสานสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อวิถีชีวิต
ของชาวไทยเข้าไปกับองค์ความรู้ทฤษฎีของต่างประเทศเพื่อให้การประยุกต์ปรับใช้เป็นไป
อย่างตรงกับการอธิบายและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

องค์ความรู้และแนวทางวิธีการทางอาชญาวิทยาของไทย

หากเป็นตำาราสมัยใหม่ส่วนมากมักจะนำาเอาแนวทางการแบ่งแยกประเภทกำาเนิดความรู้
อาชญาวิทยาแบ่งเป็นช่วงสมัยดั้งเดิม (classical school) และแนวคิดแบบแสวงหาคำาตอบ
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ให้รู้แจ้ง (positive school) เป็นสองสำานักความคิดใหญ่ ซึ่งในส่วนของหัวข้อว่าด้วยการ
ศึกษาอาชญาวิทยาแบบสากล จะได้กล่าวถึงต่อไป

ส่วนการศึกษาหาความรู้อาชญาวิทยาของไทย นอกจากจะมาจากแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทาง
ประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้แล้ว ยังได้มากจากการศึกษาวิจัยและเป็นสิ่งที่เกิดด้วย
ประสบการณ์การค้นพบของผู้เขียนเองประกอบกัน อันเป็นแนวทางที่ยังไม่ปรากฎมีการ
กำาหนดหรือสร้างแนวทางการศึกษาอาชญาวิทยาในแนวทางเช่นนี้มาก่อน

สังคมไทยที่อาจเรียกได้ว่าเป็น พหุสังคม (pluralism) มีแนวทางการดำาเนินชีวิตของคนใน
สังคมชุมชนแบบชาวตะวันออกที่ในอดีตความเป็นส่วนตัว privacy มักปรากฎอยู่ในสังคม
ชนชั้นสูง แต่ในสภาพทั่วไปทางสังคมแล้ว ความใกล้ชิด ความรู้จักคุ้นเคยของคนในสังคมที่
อยู่ละแวกใกล้เคียงกันเป็นปรากฎการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ด้วยลักษณะของสังคมที่มี
ครอบครัวขยาย บางชุมชนหมู่บ้านในอดีตมีการเชื่อมต่อกันทางสายเลือด ดังจะเห็นได้ว่าใน
บางอำาเภอหมู่บ้านบางแห่งจะมีการใช้นามสกุลเดียวกัน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำาให้
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักแก้กันด้วยมติของชุมชนหรือการใช้สังคมในการพิจารณาตัดสิน
เรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความหนักเบาประการใดก็ตาม เนื่องด้วยในอดีตภาษิตที่
เรียกว่า “ไกลปืนเที่ยง” เป็นคำาที่มักได้ยินอยู่เสมอสำาหรับพื้นที่หรือดินแดนที่อยู่ห่างไกล
จากเมืองใหญ่หรือเมืองสำาคัญอื่นๆ

หากย้อนไปในประวัติศาสตร์ของชาติไทย นักวิชาการจะรำาลึกถึงระบอบการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูก (paternal system) ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ที่มีถ้อยความ
ปรากฎอยู่ในหลักศิลาจารึกที่มีการค้นพบในเวลาต่อมาว่า พระองค์ทรงพิจารณาตัดสินคดี
ความของไพร่ฟ้าประชาชนด้วยพระองค์เอง โดยมีเครื่องบอกสัญญาณให้คนที่มาร้องทุกข์ได้
ใช้ในการแสวงหาความยุติธรรม

ทั้งนี้หลักแห่ง “ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมะสำาหรับผู้ปกครอง เป็นสิ่งที่สถาบันพระมหา
กษัตริย์ของไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินพระราชจริยาวัตรและทรงใช้เป็นแบบแผนใน
การบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัติรย์ส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองการ
ปกครองของแผ่นดินไทย

ต่อมาเมื่อประชาชนมีจำานวนมากขึ้น มีการพาณิชย์ มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน หาก



20
ฉบับรวมเล่ม ปีที่ 17 พ.ศ. 2565  

ประสบปัญหาทั้งโจรผู้ร้าย มีความขัดแย้งหรือแม้แต่เรื่องภายในครอบครัว ก็จำาเป็นต้องพึ่ง 
“คนที่เป็นกลาง” เช่น ตัวแทนของฝ่ายปกครอง หรือแม้แต่บุคคลที่ฝ่ายรัฐตั้งให้เป็นตัวแทน 
ก่อนที่ระบบตำารวจสมัยใหม่เพิ่งก่อกำาเนิดอย่างเป็นทางการในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช และได้มีการพัฒนาปฎิรูปครั้งใหญ่อีกครั้งก่อนเข้าสู่รูปแบบ
ตำารวจในปัจจุบัน ที่ได้มีการดำาเนินการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว พระมหาธีรราชเจ้า องค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของไทยในอดีต จึงเป็นการเชื่อมโยงผูกพันกับแนวทางการดำาเนินวิถีชีวิตของคนไทย
ส่วนใหญ่เป็นสำาคัญ ไม่ต่างกับสิ่งที่ศาสนาอิสลามมี ชอรียะห์ (Shalia law) ใช้ในการ
ปกครองและระงับปัญหาข้อพิพาทต่างๆ กระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงนำาแนวทางของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ มา
บัญญัติเป็นกฎหมายตราสามดวง1 และมีการกำาหนดแนวทางการชำาระคดีความไว้เป็นการ
เฉพาะ ความเชื่อในเรื่องชนชั้น (social classes) ยังถือเป็นสิ่งสำาคัญและเป็นอำานาจหน้าที่
ของชนชั้นปกครองที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก่อนจะมีการปฎิรูประบบกฎหมายอย่างขนาน
ใหญ่ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ทำาให้
แนวทางการดำาเนินการต่างๆ ทางกฎหมายมีความทันสมัยตามแนวทางสากล ในท่ามกลาง
ลัทธิจักรวรรดินิยมที่กำาลังแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณ
ใกล้เคียง

ด้วยความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน คนไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นใน
พระธรรมคำาสอนและหลักว่าด้วย “กฎแห่งกรรม” ทำาให้การอำานวยความยุติธรรม ที่ผู้เขียน
เคยสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องส่งส่วยหรือเงินนอกกฎหมายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
หน่วยงาน เมื่อสอบถามว่า “เหตุใดจึงไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ”

1พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “กฎหมายตราสามดวง” ว่าหมายถึง ประมวลกฎหมายโบราณของ

ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำาระและปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่

ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แล้วนำามารวบรวมเป็นหมวดหมู่ เป็นสัดเป็นส่วน รวมจำานวน 26 ส่วน เมื่อ

สำาเร็จแล้วได้ประทับดวงตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ไว้เป็นสำาคัญ จึงเรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

“ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดี กฎหมายไทยได้รับอิทธิพล

จาก“คัมภีร์พระธรรมศาสตร์” อันเป็นคัมภีร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีพื้นฐานของวัฒนธรรมอินเดียโดยผ่านมาทางมอญ เชื่อว่าพระผู้เป็น

เจ้าประทานมาให้เป็นหลัก ในการอำานวยความยุติธรรมของพระมหากษัตริย์และถูกแพร่หลายไปในดินแดนต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ที่มา: พิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย)
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ผู้ตอบรายหนึ่งกล่าวว่า “เขามองเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน และเป็นเรื่องที่เป็นไป
ตามกรรมของแต่ละคน” จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะยอมรับในสิ่งที่อาจเบี่ยงเบน
หรือผิดไปจากบรรทัดฐานหรือกฎหมายของส่วนรวมหากตนเองได้ประโยชน์ ซึ่งใกล้เคียงกับ
หลักการของแนวคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิมที่เชื่อในเรื่องของ “หลักอรรถประโยชน์นิยม 
Unitarianism” หรือเชื่อในการกระทำาของแต่ละบุคคลย่อมมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นผู้
จัดสรรหรือจัดการให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นได้เอง ดังนั้นหากจะนำาแนวคิดทฤษฎีของยุโรป
และอเมริกามาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทย จึงอาจไม่เป็นไปตามสิ่งที่
นักวิชาการเหล่านั้นมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในสังคมของตน

สังคมไทยและคนไทยส่วนใหญ่ ยังคงมองความเหลื่อมลำ้าทางสังคมเป็นเรื่องของโชคชะตา 
เป็นสิ่งที่ถูกกำาหนดด้วยอำานาจที่เหนือการควบคุม จึงทำาใจยอมรับในสิ่งที่ตนประสบพบเจอ 
แม้ว่าเรื่องเหล่านั้นอาจเป็นการละเมิดสิทธิของตนเองหรือส่วนรวม กระทั่งเกิดลัทธิแห่งการ
สร้างผู้มีอิทธิพลในทุกวงการ ทั้งธุรกิจ ภาครัฐกระทั่งชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ดูเหมือนว่า ทุก
ตารางนิ้วของพื้นที่ในประเทศไทยนอกจากความเชื่อของคนส่วนใหญ่ที่มองถึงเทพเจ้าที่ดูแล
พื้นที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้กินดีอยู่ดีมีความสุขแล้ว ยังมี “บุคคลหรือกลุ่มบุคคล” ที่ถูกเรียกว่า “ผู้
มีอิทธิพล (influential individuals) แพร่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ หากไปจอดรถในพื้นที่ห้าม
จอดยามวิกาลหรือแหล่งท่องเที่ยวยามกลางวันหรือคำ่าคืนก็อาจมี ผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งจริงแล้ว
เป็นของรัฐ มาเรียกรับค่าบริการจอดรถ หรือหากจะทำาการค้าในบางพื้นที่อย่างมีความสุข 
บางทีก็ต้องมีค่าดูแลให้กับผู้มีอิทธิพล เพื่อจะทำาให้ไม่มีอุปสรรคขัดขวางการทำามาค้าขายที่
ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยสภาพการณ์ที่ได้มาทั้งการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ตรงในฐานะเป็นประชาชนคน
หนึ่งในสังคมนี้ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า พลังใน “ความเชื่อ ความศรัทธา” มีผลอย่างมาก
ต่อความคงอยู่ของสังคมไทย และการมองปัญหาการก่ออาชญากรรมหรือการมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนออกไปจากมาตรฐานหรือมาตรวัดที่ดีของสังคมไทย เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้ด้วย
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่อาจเรียกได้ว่า เป็นเสมือนทฤษฎีตีตรา (labeling theory) ที่ในทาง
กฎหมายดูเหมือนต้องการให้คนได้รับโอกาสกลับฟื้นคืนสู่สังคมได้ แต่ในทางปฎิบัติ คนไทย
ส่วนมากยังมอง “ผู้ที่เคยติดคุกติดตารางหรือความเป็นอดีตนักโทษ (the convicted) เป็น
ผู้ที่ต้องระมัดระวัง” จึงไม่น่าประหลาดใจที่โครงการสร้างอาชีพรองรับผู้พ้นโทษหรือผู้ที่เคย
มีประวัติอาชญากร มักไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาครัฐเองก็กำาหนด
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เงื่อนไขการรับราชการไว้ค่อนข้างเข้มงวด

หากจะกล่าวว่า คนไทยหรือสังคมไทย ยังยึดมั่นในแนวทางของระบบ “ตา ต่อตา ฟันต่อ
ฟัน” หรือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ Thomas Hobbes นักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้
มองสภาพสังคมมนุษย์ว่ามีความป่าเถื่อนโหดร้ายเป็นปกติธรรมดา2 น่าจะไม่ผิดไปจากความ
จริงนัก เพราะเมื่อใดที่สังคมเกิดภาวะตื่นตระหนกต่อศีลธรรมจรรยาที่ผิดเพี้ยนไป จะเกิด
สภาพแตกตื่นโกลาหลทางศีลธรรมจรรยา (moral panic) เช่น คดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่
ทารุณกรรมหรือเกิดจากคนภายในครอบครัว คดีฆาตกรรมที่ทารุณโหดเหี้ยม จะพบว่า เมื่อ
ได้สัมผัสพูดคุยกับผู้คนในระดับต่างๆ มักจะได้ยินการสนับสนุนให้มีบทลงโทษให้สาสมกับที่
ผู้กระทำาการนั้นกระทำาต่อเหยื่อ นั่นหมายความว่าหากฆ่าเขาก็ต้องฆ่าผู้นั้นไปด้วย จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทางสหประชาชาติ พยายามโน้มน้าวให้ประเทศต่างๆ รวมทั่งประเทศไทยให้
ทำาการ “ยกเลิกโทษประหารชีวิต” แต่ก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ ล่าสุดที่มีการประหารชีวิต
นักโทษชายผู้หนึ่งไป เป็นระยะเวลาที่เกือบจะครบสิบปีตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ
สหประชาชาติที่ว่า หากในระยะเวลาสิบปี ไม่มีการประหารชีวิตนักโทษเลย จะถือว่า
ประเทศนั้นได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปโดยปริยาย

ทั้งนี้หากจะมองย้อนไปในอดีต ระบบการลงโทษที่เรียกกันว่า “จารีตนครบาล” อย่างที่นัก
วิชาการทางฝั่งยุโรปและอเมริกาใช้คำาว่า “draconian law” เป็นกระบวนการพิสูจน์ความ
ถูกผิดและเป็นการลงโทษทรมานเพื่อให้ได้รับความจริงอันมาจากทั้งความเชื่อที่ผูกพันกับ
ลัทธิอำานาจเหนือธรรมชาติและการเล็งเห็นว่า การใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เชื่อว่ากระทำาความ
ผิดจะมีโอกาสให้ได้มาซึ่งความจริงและจะเป็นแบบอย่างให้สังคมเกิดความหลาบจำาหรือเกรง
กลัวที่จะไม่กระทำาความผิด แม้จะตระหนักได้ว่า หากมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือกลั่นแกล้งอาจ
เป็นการลงโทษผิดตัวไปได้ แต่แนวคิดในยุคก่อนนั้นเป็นไปได้ที่จะมองการแก้ปัญหาในองค์
รวมมากกว่าให้ความสนใจเฉพาะกรณี

การสร้างความหวาดกลัว เสมือนกรรมวิธีดังที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการสร้างสถานการณ์ให้
สังคมเกิดความหวั่นไหวและสับสน อาจมองได้ว่าเป็นกรรมวิธีเดียวกับระบบการแสวงหา
ความจริง และใช้ในการลงโทษผู้กระทำาความผิดที่เป็นบรรทัดฐานและมองว่าเป็นวิธีการที่ไม่

2James H Read, Thomas Hobbes:  Power in the State of Nature, Power in Civil Society Polity, Vol 23 No 4 (Summer 

1991) p 509
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 ขัดต่อศีลธรรมหรืออาจมองได้ว่าเป็นวิถีทางในการดำาเนินชีวิตเป็นปกติทั่วไปของสมาชิกใน
สังคมที่จะต้องเรียนรู้และยอมรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้

แน่นอนว่า “ภัยคุกคาม” ที่มาจากต่างชาติในยุคสมัยของการล่าอาณานิคมอาจมองได้ในแง่
ของความพยายามของต่างชาติที่จะเข้ามาแสวงประโยชน์ในเชิงทรัพยากรและความได้
เปรียบในแง่ของยุทธศาสตร์ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การแผ่ขยายองค์ความรู้ในเชิงนวัตกรรม 
แนวทางการดำาเนินชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างออกไปจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย 
ผนวกกับความพร้อมที่จะยอมรับและไม่ปฎิเสธสิ่งที่แปลกแยกแตกต่าง (alienation) ไป
จากวัฒนธรรมความเชื่อของตน อันเป็นวิถีปฎิบัติของคนไทยโดยทั่วๆ ไป ทำาให้การกลม
กลืมหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม (assimilation) ทั่ในแง่ความเชื่อ ความรู้ในศาสตร์
แขนงต่างๆ ทั้งวิชาการวิธีปฎิบัติทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ได้ถูกนำามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกลมกลืนและสร้างปัญหาน้อยกว่าในหลายประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยที่
คุกคามในลักษณะเดียวกันหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่คนส่วนใหญ่อาจไม่มีความ
พร้อมหรือยอมรับในความเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าคนไทย

ความแตกต่างทางชนชั้นก่อนการเลิกทาสในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน ความ
เชื่อ มุมมองของคนในสังคมไทย ที่โครงสร้างของสังคมถูกปกครองด้วยองคาพยพที่ถูกจัด
วางไว้อย่างมั่นคงและมีข้อกำาหนดที่ชัดเจน กระทั่งคนส่วนใหญ่ยอมรับและมักได้ยินคำาพูด
ด้วยวลีที่ว่า “เป็นเรื่องของบุญและวาสนาของแต่ละบุคคล” ทำาให้มองได้ว่า ความเชื่อที่ว่า 
คนที่มีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรม หรือเป็นคนที่ถูกจัดว่า “เป็นคนไม่ดี” ในสังคม มักจะถูก
เพ่งเล็งไปที่คนชั้นล่าง กรรมกร คนต่างด้าว คนอพยพย้ายถิ่นฐาน ในลักษณะเดียวกับหลาย
สังคมในโลกต้องเผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

คนไทยหากมองโดยผิวเผินอาจพึงพอใจในการกลมกลืนตนเองเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี แต่
ในทางลึกแล้ว คนไทยจำานวนไม่น้อยตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้สัมผัสด้วยตนเองและจาก
สิ่งที่ได้มาจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่า คนไทยอาจมีการดูแคลนเชื้อชาติภายใน
จิตใต้สำานึก เพียงแต่พยายามไม่ปริปาก ไม่แสดงออก เพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่า เป็นคน
ผิดแผกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ทั้งที่เขาอาจเป็นคนส่วนใหญ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่รับรู้กันโดยไม่
ต้องเผยออกมา (unspoken rule)
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ที่กล่าวมาข้างต้น อาจทำาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ว่า อาชญาวิทยาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย ช่างเรียบง่าย และมองไปได้ว่า เป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกหรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำาหนดความเป็นอยู่เป็นไปต่างๆ อันเป็นสิ่งที่ Jean Jaque Rousseau 
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ว่า “มนุษย์มีพฤติกรรมที่ถูกขัดเกลาเป็นไปตามสภาพ
แวดล้อม”3 และสะท้อนความมีอยู่จริงในตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนในสังคม ดังปราก
ฎในคำาอธิบายว่าด้วยอาชญาวิทยา ของนายปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

“การสึกสาเรื่องโทสนี้ เป็นวัตถุของกดหมายอาชญาเหมือนกัน ดังที่เราเห็นแล้วว่าในกด
หมายลักสนะอาญา ร.ศ. 127 (มาตรา 12 ถึ 42) นอกจากจะมีบทบัญญัติซึ่งระบุให้วิ
เคราะห์สัพท์โทษต่างๆ ที่ใช้หยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ยังมีข้อบังคับว่าด้วยวิธีค�านวนโทส ซึ่ง
เอาจเป็นโทสหย่างธัมดา หรือโทสที่ลดลงตามบทบัญญัดิของกดหมาย หรือเหตุอื่นอันควน
ยกเว้นหรือลดหย่อนผ่อนอาญา หรือโทสที่เพิ่มขึ้นเพราะไม่เข็ดหลาบ” (ที่มา :  ค�าอธิบายว่า
ด้วยอาชญาวิทยา นายปรีดี  พนมยงค์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2487 หน้า 
ข )

หมวดคำาถามท้าทายเพื่อเปิดกว้างมุมมองความคิดที่เป็นอิสระทางวิชาการ

จะกล่าวได้หรือไม่ว่า สังคมไทยมีอัตลักษณ์ (identity) ของตนเองในองค์ความรู้และวิธี
ปฎิบัติเกี่ยวกับอาชญากรรมและอาชญากร เพราะเหตุใด

หากยึดถือตามแนวทางวิธีปฎิบัติตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรม อาชญาวิทยาอาจไม่มี
ความจำาเป็นต้องทำาการศึกษา เพราะเรามีกฎกติกาเหนือธรรมชาติที่ยึดถือเป็นแนวทาง

หากเชื่อในความมีชนชั้นและความเหลื่อมลำ้าที่แฝงอยู่ในสังคมไทย เป็นไปได้หรือไม่ที่ความ
เชื่อ หรือแนวทางที่ใช้ปฎิบัติเกี่ยวกับอาชญากรและอาชญากรรม นอกเหนือไปจากอิทธิพล
ความเชื่อของวัฒนธรรมข้างเคียง อาจเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นอุบายเพื่อให้ง่ายต่อการ
ปกครอง

การศึกษาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของไทย แท้จริงแล้ว คือ เรื่องของการใช้
ความรุนแรง การมุ่งแก้แค้นทดแทน การเชื่อในกฎแห่งกรรม (law of Karma) คนไทยอาจ

3Nelson Lund, Rousseau on Human Evolution: vindicated by Modern Science, Washington Post, 3rd January 2017
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ไม่เชื่อในวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่ากับความเชื่อถือศรัทธา (faith) ที่แต่ละคนมีอยู่ในสิ่ง
ต่างๆ 

ระบบกฎหมายที่ประเทศไทยได้นำามาใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น หลักพระมนู
ธรรมศาสตร์ หลักกฎหมายคอมมอนลอร์ หลักประมวลกฎหมาย มิได้ประยุกต์เข้ากับบริบท
ต่างๆ ของสังคมไทย

คำาสำาคัญ (Key words)

สังคมวิทยาอาชญากรรม (sociology of crimes) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
อาชญากรรมแบบรอบด้าน ทั้งเนื้อหาสาระของอาชญากรรม ตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำาผิด
หรืออาชญากร โดยอาศัยองค์ความรู้และการทำาความเข้าใจด้วยบริบททางสังคมแวดล้อม 
ปัจจัยมนุษย์และปัจจัยต่างๆ ทางโครงสร้างสังคมเป็นเครื่องมือสำาคัญ

อาชญาวิทยา (criminology) เป็นศาสตร์หรือความรู้อีกสาขาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์
แขนงอื่นๆ อย่างที่เรียกได้ว่าเป็น สหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่มุ่งศึกษาปัญหาของ
สังคมเกี่ยวกับ “อาชญากรรม” เหตุผลแรงจูงใจของผู้กระทำาความผิดที่ตัดสินใจหรือกระทำา
การลงไป รวมทั้งให้ความสำาคัญกับเหยื่อ (victim) ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและทาง
อ้อมจากผลของอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งในหนังสือนี้จะใช้องค์ความรู้ของไทยผสมผสานไปกับ
องค์ความรู้ของแวดวงวิชาการต่างประเทศที่สำาคัญเป็นที่ยอมรับในการอธิบาย สร้างองค์
ความรู้ในการศึกษาอาชญาวิทยาด้วยมุมมองทางสังคม หรือมุมมองทางสังคมวิทยาวิธี ซึ่งมี
ความอ่อนตัวในการปรับเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำาเอาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
เข้ามาเป็นตัวแปรในการศึกษาหาความรู้ได้เหมาะสมกว่าวิธีการหรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific methods) ที่มีความตึงตัวในแง่ของหลักการและกระบวนการใน
การศึกษาหาความรู้

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice system) ในหลายแหล่งอ้างอิงของ
ตำาราเกี่ยวกับอาชญาวิทยา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา จะแบ่งการศึกษา “อาชญาวิทยา 
และ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ออกจากกัน ทำาให้เห็นได้เด่นชัดถึงความหมายของ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ว่า หมายถึง กระบวนการแสวงหาความถูกผิดหรือการ
ตัดสินลงโทษผู้กระทำาผิดรวมทั้งการแก้ไขเยียวยาบำาบัดฟื้นฟูให้บุคคลเหล่านั้นกลับคืนเข้าสู่
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สังคมในวิธีการต่างๆ ขณะเดียวกันมีความพยายามคู่ขนานกันไปในการหาทางชดใช้เยียวยา
ให้กับ “เหยื่อ” ของอาชญากรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดสันติสุขภายใต้กฎหมาย มีความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาคและทั่วถึงกันในสังคม (for the sake of law and order as well as the 
good of all) ทั้งนี้ในตำาราเล่มนี้ จะได้แบ่งแยกองค์ความรู้ทั้งสองส่วนออกจากกันเพื่อความ
ชัดเจนในการทำาความเข้าใจสารัตถะองค์ความรู้ที่เสมือนเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการ

กฎหมายตราสามดวง  (ดูเพิ่มเติมในเชิงอรรถหมายเลข 1)

จารีตนครบาล (draconian law)  หรือ รูปแบบการลงโทษ (penal procedure) ที่ใช้
ความรุนแรงทารุณกรรมเพื่อกดดันให้ได้มาซึ่งความจริงที่ผู้ลงโทษต้องการ ซึ่งมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคำาในภาษาอังกฤษว่า draconian law4 สำาหรับสังคมไทยมีการผนวกเข้ากับ
ความเชื่อว่าด้วย กฎแห่งกรรม ความดี ความชั่ว และอำานาจเหนือธรรมชาติ เป็นปัจจัย
ความท้าทายประการหนึ่งในการพิสูจน์ความจริงความเท็จได้

4แปลความจาก Oxford reference Website (2022) ได้ดังนี้ เป็นข้อกำาหนดที่ร่างโดย ดราโค ( Draco) ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก

ของชาวเอเธนส์หรือกรีกโบราณ ใช้ความรุนแรงเหี้ยมโหดในการกำาหนดโทษและลงโทษในการกระทำาความผิดที่ดูจะไม่สมเหตุสมผลหรือ

เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ  From Draco the author of Athens’ first constitution)   Particularly harsh or severe. Used in 

relation to laws and penalties or to their unreasonable application to minor infringements  ในขณะที่เอกสารอ้างอิงของ 

David C. Mirhady, Simon Fraser UniversityZ  ว่าด้วยกระบวนการดราโคเนียน (Draconian Procedure) นั้น Draco ให้ความ

สำาคัญกับการพิจารณาโทษที่เกี่ยวกับการฆาตกรรม (pp 1-10)
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บทที่ 1

แนวคิดการศึกษาปัญหาอาชญากรรมในยุคเริ่มแรก

มีหลักฐานปรากฎว่า มนุษยชาติเริ่มเรียนรู้การฆาตกรรมขึ้นย้อนไปได้ตั้งแต่ยุค 10000 ปี 
ก่อนคริสตกาล นักวิจัยชาวสเปน Dr Jose’ Maria Gomez กับพวกแห่งมหาวิทยาลัย
เกรนาดา (Grebnada) ได้กล่าวในงานวิจัยที่นำามาเผยแพร่ว่า “มนุษย์มีแนวโน้มที่จะฆ่าหรือ
ใช้ความรุนแรงกับมนุษย์ด้วยกันมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นถึง 6 เท่า โดยอ้างการ
ศึกษาและเก็บตัวเลขสถิติค่าร้อยละของมนุษย์ที่ถูกฆ่าโดยมนุษย์ด้วยกันเองในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ”5

ทำาให้อาจกล่าวได้ว่า “ความรุนแรง” อันนำาไปสู่การพรากสรรพสิ่งทั้งข่าวของ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ทรัพยากร กระทั่งชีวิตของผู้อื่น เป็นสิ่งที่มนุษยชาติหากจำาเป็นต้องกระทำาเพื่อ
ความอยู่รอดของตนเองแล้ว มีแนวโน้มที่เขาจะไม่รีรอหรือหยุดยั้งการกระทำานั้น

แนวคิดลักษณะที่ว่าเป็นสิ่งที่ ซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria)6 นักปรัชญาชาว
อิตาเลียน หนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ให้กำาเนิดหรือบิดาของวิชาอาชญาวิทยาสมัย
ใหม่ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า “ free will” ไว้ในเอกสารต้นฉบับที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง
ในหมู่นักอาชญาวิทยาในชื่อว่า Essay on Crime and Punishment ซึ่งนักวิชาการไทย
ส่วนมากแปลว่า “เจตจำานงอิสระ” แต่สำาหรับผู้เขียนมองว่า การแปลตรงๆ แบบคำาต่อคำา
เช่นนี้ อาจทำาให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกับประเด็น จึงอยากปรับถ้อยคำาให้เกิดความง่ายต่อ
การเข้าใจว่า หมายถึง “มนุษ์มีสิทธิจะเลือกทำาอะไรก็ได้ตามใจชอบ” แต่เบคคาเรียได้เพิ่ม
คุณสมบัติข้อหนึ่งที่ทำาให้มนุษย์ดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ มนษย์
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล (rational man) นิยมในหลักการดำาเนินชีวิตแบบสุขนิยม (hedo-
nism) หรือมุ่งให้ตนเองได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นหากจะให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทฤษฎี free will ของ เบคคาเรียอาจสรุปได้ว่า 

5Ian Johnston, Science, The Independent, 28 September 2016 

6Whose Prophet Is Cesare Beccaria? An Essay on the Origins of Criminological Theory (From Advances in Criminologi-

cal Theory, Volume 2, P 1-14, 1990, Williams S Laufer and Freda Adler, eds.
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“มนุษย์ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดเสมอ” นั่นรวมไปถึงการ
ตัดสินใจจะกระทำาการก่ออาชญากรรมหรือไม่ทำา จะผ่านกระบวนการคิดพิจารณาเพื่อให้
ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุด โดยที่ผู้เขียนค่อนข้างเห็นด้วยกับ Beccaria ในประเด็นที่เขา
มอง “กฎหมาย” คล้ายกับสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงไว้ในตอนต้นของหนังสือนี้ว่า “กฎหมาย
อาจเป็นเครื่องมือของผู้มีอำานาจหรือผู้ปกครองในการควบคุมกำากับดูแลสังคมในทิศทางที่
ต้องการ” 

สิ่งที่ Laufer and Adler7 ได้กล่าวไว้ในบทความเดียวกันนี้ คือ เขามองว่า พฤติกรรม
อาชญากร ที่ภาษาของคนทั่วไปมักพูดอย่างไม่เป็นทางการว่า “สันดานโจร หรือนิสัยโจร”  
(criminality) มิได้มีที่มาจากปัจจัยทางชีววิทยา (biological factor) มิใช่เรื่องของจิตวิทยา 
(psychological factor) หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางพฤติกรรมที่มีความบกพร่องอย่างหนึ่ง
อย่างใด แต่มีที่มาสำาคัญจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลผู้นั้นสัมผัสใกล้ชิด ทั้งรับรู้ถูก

กระทำาโดยเฉพาะจากผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลาย เขาสนับสนุนให้กระบวนการลงโทษเป็น

ไปอย่างมีสัดส่วนพอเหมาะพอสมกับการกระทำาความผิดของบุคคลนั้นๆ ไม่เห็นด้วยการ

ทรมานผู้ต้องหาหรือนักโทษในทุกรูปแบบ เพราะเชื่อว่าลำาพังเพียงกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมอาชญากรของคนทั่วไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

เขายังมีความเห็นที่ค่อนข้างก้าวหน้า ในการมองนักโทษในเรืองจำาว่าสมควรได้รับการปฎิบัติ

ด้วยความเมตตากรุณา ต้องการให้ยกเลิกการประหารชีวิต และยังอยากให้การเปิดการ

ไต่สวนคดีความต่างๆ เป็นไปโดยเปิดเผย และให้มีคณะผู้ตัดสินที่เป็นอิสระ

จึงไม่น่าประหลาดใจที่แนวคิดของ Beccaria จะได้รับการกล่าวถึงว่า มีอิทธิพลต่อ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก

“ เบคคาเรียให้คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นอย่าง

มาก เขาไม่เห็นด้วยกับการทรมาน ต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต แนวคิดของเขาที่

ปรากฎในปี 1765 ยังมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายและการเมืองของหลายแห่งด้วยกัน ไม่

เพียงเฉพาะรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่ทราบกันดี เบคคาเรียยังได้รับ

การกล่าวถึงโดยบุคคลสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็น วอลแตร์ (Voltaire) นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่อย่าง 
7Ibid
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พระเจ้าเฟเดอริคที่สองแห่งปรัสเซีย พระนางมารีเทเรซาแห่งออสเตรีย แกรนด์ดยุคลีโอปอล

แห่งทัสคานี และพระนางเจ้าแคเธอรีนมหาราชินีแห่งรัสเซีย ซึ่งความคิดอันโดดเด่นของเบค

คาเรียเกิดขึ้นในยุคของสังคมที่มองการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต้องอาศัยสิ่งที่เรียก

ว่าระบบ “ตาต่อตา (eye on eye)”8

ถือได้ว่านี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ ชื่อเสียงเกียรติคุณของ ซีซาร์ เบคคาเรีย เป็นที่รำ่าลือ
อย่างกว้างขวางและถูกกล่าวขวัญถึงจึงทำาให้มีการแพร่กระจายความคิดขของเขาผ่านการตี
พิมพ์ออกไปเป็นภาษาต่างประเทศเป็นจำานวนมาก และในทรรศนะของ Bernard E Har-
court9 เขาเห็นว่า “ ผลงานของเบคคาเรียส่งผลต่อแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายคนด้วย
กัน ไม่ว่าจะเป็น Blackstone, Bentham รวมทั้งหลักอรรถประโยชน์นิยม หรือการลงโทษ
ให้เหมาะสมกับการกระทำาผิดของบุคคล (utilitarianism) ของระบบการลงโทษในยุคแรกๆ 
เมื่อย่างมาถึงศตวรรษที่ 20 แนวคิดของเขากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนักปรัชญาคน
สำาคัญอย่าง Kant และ Hegel รวมไปถึงงานของ Foucault ในการปฎิรูประบบทัณฑวิทยา
ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้การลงโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การใช้ความรุนแรงแต่
ทำาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับได้” อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 
งานเขียนชุด On Crime and Punishment หรือในชื่อภาษาอิตาเลียนว่า  Dei delitti e 
delle pene ได้ส่งผลต่อการปฎิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังปรากฎถ้อยคำา
ตอนหนึ่งว่า10

“เพื่อมิให้การลงโทษเป็นไปด้วยอำาเภอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ การลงโทษต้องกระทำาโดยเปิดเผย มีความรวดเร็ว (speedy) เท่าที่จำาเป็น 
(necessary) ถือหลักที่ให้มีความรุนแรงน้อยที่สุด ให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับการกระ
ทำาความผิดโดยมีกฎหมายรองรับ”

8D R Massaro Italian Journal, Abstract,  Influence of Cesare Beccaria on the American Criminal Justice System 1990  

pp 29-31 

9Bernard E Harcourt, Beccaria’s ‘On Crimes and Punishments’: A Mirroron the History of the Foundations of Modern 

Criminal Law, University of Chicago Law School 2013 p 1

10Ibid p 1
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ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีศัลยแพทย์ชาวอิตาเลียนอีกท่านหนึ่งที่นักอาชญาวิทยาต่าง
ยกย่องให้เป็นบิดาอีกท่านหนึ่งของวิชาอาชญาวิทยาสมัยใหม่ (Modern Criminology) 
และนำาเอาองค์ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา (Anthropology) มาประยุกต์ใช้ ท่านผู้นั้น คือ 
Cecare Lombroso11 ผู้ถือเป็นปฐมบทแห่งสำานักความคิดที่ผู้เขียนจะขอเรียกให้เข้าใจง่าย
ว่า เป็นสำานักความคิดแห่งการพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริง (positive school) เพราะถือได้ว่า
เป็นการนำาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ศึกษา บันทึกความจริงต่างๆ ที่ปรากฎ
อย่างเป็นทางการ เพราะเขามีกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากบรรดาทหารในกองทัพที่เขาเริ่ม
วิชาชีพแพทย์ของเขาในสถานพยาบาลที่มีคนมากถึงราวสามพันคน และได้ทำางานด้าน
จิตบำาบัด โดยเริ่มจาการสังเกต “รอยสัก (tattooing)” ที่ทำาให้เขามั่นใจว่าเขาสามารถ
จำาแนกคนดีกับอาชญากรออกจากกันได้

11Marvin E Wolfgang Pioneers in Criminology: Cesare Lombroso  (1835-1909), The Journal of Criminal Law, Criminol-

ogy and Police Science, Vol 52 No 4 November to December 1961 p 361-369
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ในทรรศนะของผู้เขียนเองเห็นว่า หากจะเทียบ เบคคาเรีย เป็นผู้นำาความคิดทางด้าน
อรรถประโยชน์นิยม (คือ มองในแง่ของการที่มนุษย์มีเหตุมีผลในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุด) ทาง ลอมบอร์โซ ( Lombroso) มีสิ่งที่รู้จักกันในชื่อของ “Atavism” ที่เป็นร่องรอย 
หรือ สิ่งที่เขาได้ศึกษาจดบันทึกมาจากประสบการณ์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นท่ามกลางกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นทหารในกองทัพที่เขารวบรวมสิ่งที่ค้นพบไว้กระทั่งเขามั่นใจว่า มีสิ่งที่เรียกว่า 
มนุษย์สายพันธุ์อาชญากรขึ้น (criminal man) 

ผลงานของเขาอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยทั้งในยุโรปและอเมริกาเป็นอย่าง
มาก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ในบทความของ Emilia Musumeci12 ได้กล่าวถึงผู้ที่เชื่อถือศรัทธา
ในแนวทางหรือความคิดของ Lombroso และได้นำาเอาวิธีการของเขาไปปรับใช้ในการ
ปฎิบัติงาน โดยเฉพาะในหน่วยงานตำารวจของอิตาลีบางหน่วยงานที่มีข้อเขียนระบุไว้ดังนี้

“ มีการศึกษาพบว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อเนื่องไปกระทั่งครึ่งทางของศตวรรษที่ 20 
หน่วยงานตำารวจในอิตาลี ได้นำาเอาแนวทางเทคนิคของลอมบอร์โซไปปรับใช้ในวิธีการ
ควบคุมกลุ่มคนที่อันตรายต่อสังคม (dangerous class) Salvatore Onolenghi ศิษย์คน
หนึ่งของลอมบอร์โซ ได้นำาวิธีการที่ภาษาอิตาเลียนเรียกว่า “Bertillonage system” ซึ่ง
ทำาให้เกิดระบบการบังคับใช้กฎหมายของตำารวจแบบวิทยาศาสตร์ (scientific policing) 
แพร่หลายไม่เพียงในอิตาลีแต่ไปหลายประเทศในยุโรป และนำาไปสู่การบ่งชี้ตัวผู้ต้องสงสัยใน
คดีต่างๆ “

ข้อคิดเห็นของลอมโบรโซ ในการที่เขาได้ศึกษาโครงสร้างรูปพรรณสันฐานของลักษณะ
ใบหน้า กระโหลกศรีษะของคนในชนชั้นต่างๆ ทำาให้เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งทีเป็น ร่องรอย (traits) 
ของการเป็นอาชญากรหรือผู้ที่เบี่ยงเบนไปจากคนปกติทั่วไปนั้นมีอยู่จริง เป็นสิ่งที่เขาเรียก
ว่ามันเป็น “Atavism” ที่อาจเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากร 
ที่มีการถกเถียงเรื่องดังกล่าวกันมาก เฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขา 
เพราะมองว่าลักษณะที่กล่าวถึงเป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของคนบางกลุ่มที่มีอยู่
ทั่วไป

12Amilia Musumeci, Against the Rising Tide of Crime: Cesare Lombroso and Control of the “Dangerous Classes” in 

Italy, 1861-1940 Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies Vol. 22, No. 2, p 83
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เหมือนดังที่ Goring ได้วิจารณ์แนวทางวิธีการของ ลอมบอร์โซ ว่า “ถ้าเขามองออกนอก
กำาแพงเรือนจำาบ้าง เขาจะเห็นว่าสิ่งที่เขาค้นพบมันปรากฎให้เห็นอยู่ทั่วไปในกลุ่มประชากร
ทั้งหลาย วันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาค้นพบมันไม่มีอยู่จริง”13 แต่ถือได้ว่าสิ่งที่เขาค้นพบทำาให้
การศึกษาอาชญาวิทยาที่ถกเถียงกันอยู่เพียงเฉพาะแง่มุมด้านกฎหมายการลงโทษผู้กระทำา
ความผิดได้เคลื่อนไปสู่ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผู้เป็นอาชญากรที่เรียกว่าเป็น 
criminal type นั่นเอง

ภาพถ่ายของ Cesare Lombroso (ที่มา ภาพในระบบอินเตอร์เน็ต)

13Goring C (1913/1972) , The English Convict: A Statistical Study, London, HMSO in Eamonn Carrabine et al ‘Crimi-

nology: A Sociological Introduction 2nd ed Rouledge London 2009 p 59
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ลอมบอร์โซมีผู้ร่วมงานที่มีชื่อเสียงด้วยหลายคน อาทิ Raffaele Garofaro หรือนักวิชาการ
อย่าง Enrico Ferri บางครั้งมีคนเรียกทั้งสามคนรวมกันว่าเป็นสำานักความคิดอิตาเลียน14 ใน
ทรรศนะของ Ferri มองว่ามีปัจจัยหลากหลายปัจจัยที่นำาไปสู่การเป็นอาชญากรของมนุษย์
ทั่งหลาย อย่างน้อย 3   ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านมานุษยวิทยา (ซึ่งจริงๆ คือ เรื่อง
ของชีววิทยาแต่ในยุคนั้นจะใช้เป็นคำาว่ามานุษยวิทยา) ปัจจัยทางด้านกายภาพร่างกาย และ 
ปัจจัยทางด้านสังคมสภาพแวดล้อม เขาไม่เชื่อว่าเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะนำาไปสู่
พฤติกรรมอาชญากรได้ ดังคำากล่าวของ Ferri ที่ปรากฎชัดในงานเขียนของ Muncie J.15 

“อาชญากรรมทุกประเภทนับแต่ที่เป็นเรื่องเล็กน้อยไปกระทั่งเรื่องใหญ่มาก เป็นผลมาจาก
ปัจจัยทั้งสามประการข้างต้นประกอบกันนั่นคือ ปัจจัยมานุษยวิทยา ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เขาอยู่อาศัย(telluric)  และปัจจัยทางสังคมที่เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ในส่วนของลอมบอร์โซนั้น ชัดเจนว่าเขามีความเด่นชัดตรงที่เขาให้ความสำาคัญกับปัจจัย
ทางด้านมานุษยวิทยาหรือที่เราเข้าใจตรงกันในปัจจุบันว่า เป็นปัจจัยทางด้านชีววิทยา
นั่นเอง  เป็นที่ยอมรับว่าอิทธิพลของแนวคิดของสำานักความคิด Positivism หรือสำานัก
ความคิดที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นแจ้งชัดนั้น ได้มีความต่อเนื่องและยังมีการกล่าวถึงอย่างแพร่
หลายในยุคปัจจุบัน โดยในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มีนักสังคมวิทยาที่รู้จักกันในชื่อของ 
David Matza ได้นำาเอาแนวทางของสำานักความคิด Positivism มาใช้ในการศึกษาอธิบาย
ปรากฎการณ์ของอาชญากรรมและอาชญากร ในหนังสือของ Matza ที่มีชื่อว่า Delin-
quency and Drift เขาได้แบ่งลักษณะของอาชญากรออกเป็น 3  ลักษณะใหญ่ๆ16 

ลักษณะแรก   อาชญากรมีลักษณะเฉพาะ หรือกล่าวได้ว่าเป็นมนุษย์ประเภทพิเศษ ซึ่งสิ่งที่ 
ลอมบอร์โซได้จำาแนกออกมาเป็นลักษณะของมนุษ์ที่มีร่องรอยที่เป็นอาชญากรเหล่านี้มาแต่
กำาเนิด (born criminal) รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ ผู้บกพร่องทางศีล
ธรรมจรรยา และมักมีความบกพร่องทางกายเช่นมีอาการชัก (epileptic) 

14Eamonn Carrabine et al ‘Criminology: A Sociological Introduction 2nd ed Rouledge London 2009 p 59

15Muncie J et al, Criminological Perspectives : A Reader 2nd edn 2003 SAGE/Open University Press p 36

16Emmonn Carribine et al Ibid p 59-63 
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ลักษณะที่สอง อาชญากรมีลักษณะแตกต่างจากคนปกติในแง่ของขนาดร่างกาย กระโหลก
ศรีษะ นำ้าหนัก ส่วนสูง ดังเช่นในผลงานการค้นคว้าของ William Sheldon ที่แบ่งลักษณะ
โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คนอ้วน (endomorph) คนผอม 
(ectomorph) คนที่มีร่างกายแบบนักกีฬา (mesomorph) หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอด
พันธุกรรมอย่างกรณีการทดลองในครอบครัว Kallikak และ Juke ที่มีการเปรียบเทียบสาย
พันธุ์ที่มีความบกพร่องของแต่ละครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน DNA หรือสารพันธุกรรมช่วยในการ
คลี่คลายปัญหาอาชญากรรมได้มากมาย มีการริเริ่มทำา Criminal profiling เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์แก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ 

ลักษณะที่สาม  อาชญากรมีแรงขับเคลื่อนที่ทำาให้เขาต้องประพฤติหรือมีพฤติกรรมแบบ
อาชญากรด้วยแรงขับเคลื่อนที่อยู่เหนือการควบคุมของเขา สำานักความคิด Positivism มี
ความพยายามจะหาคำาตอบและพยายามจะหาทางให้พวกเขาสามารถควบคุมตัวตนของเขา
ได้ นั่นคือเหตุผลที่เชื่อว่า สิ่งที่ทำาให้มนุษย์กลายเป็นอาชญากร นั้นเนื่องด้วย สภาพความ
อ่อนแอของสติปัญญา ลักษณะความบกพร่องที่ปรากฎอยู่ในตัวของอาชญากรแต่ละคนใน
ชื่อของ Atavistic  ความไม่สามารถปรับตัวหรือเข้ากับสังคมได้ โครโมโซม XYY ที่มีอยู่ใน
อาชญากรส่วนใหญ่ อันเป็นโครโมโซมที่เชื่อว่านำาไปสู่การใช้กำาลังความรุนแรง 

ในทรรศนะของ David Matza เขาจึงสรุปว่า อาชญากรรมมิได้เกิดด้วยการเลือกที่จะ
กระทำาได้โดยเสรี แต่เป็นผลมาจากปัจจัยที่บ่งชี้หรือกำาหนดขึ้น จึงถือว่า แนวความคิด
ทฤษฎีของสำานักความคิด Positivism อาจเรียกได้เป็น Deterministic theories นั่นคือ 
ทฤษฎีความคิดที่เกิดด้วยหลากหลายปัจจัยเป็นตัวกำาหนด

หมวดคำาถามท้าทายเพื่อเปิดมุมมองความคิดเป็นอิสระทางวิชาการ

1 องค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยา สำานักความคิดดั้งเดิม (classical school) และสำานัก
ความคิดที่ต้องการแสวงหาการพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริง (positivism) มีขอบเขตอำานาจการ
อธิบายค่อนข้างจำากัด และจัดเป็นศาสตร์เทียม (pseudoscience) ท่านเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไร

2 หากเชื่อตามแนวคิดแบบดั้งเดิม นั่นหมายความว่า อาชญากรรมจะไม่หมดไปจากโลกนี้
กระนั้นหรือ
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3 หากถือตามแนวคิดแบบรู้แจ้งเห็นจริง ในประเด็นว่าด้วย born criminal หรือ criminal 
man แสดงว่า เราเรียนอาชญาวิทยาไปคงไม่เกิดประโยชน์ เพราะอย่างไรแล้วมนุษย์หลีก
เลี่ยงปัญหาอาชญากรรมและการเกิดขึ้นของอาชญากรมิได้

4 การมองปัญหาด้วยการอาศัยปัจจัยทางชีววิทยา อาจนำาไปสู่ความคิดที่ขาดศีลธรรมจรรยา 
เพราะหากเชื่อว่าอาชญากรและอาชญากรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล่ว วิธีการแก้ปัญหา
คือ การกำาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากสังคมอย่างเด็ดขาด เหมือนเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
(genocide) ที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

5 หากวันหนึ่งวิทยาการมีความก้าวหน้าขนาดที่มนุษย์สามารถกำาหนดสายพันธุ์เองได้เหมือน
การเลือกสายพันธุ์ให้สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์บริโภคเป็นอาหาร มนุษย์อาจไม่มีทางเลือกอย่างเสรี
ในการกำาหนดรูปร่างลักษณะของตนเอง แต่อาจมีสถานที่ทำาการเพาะเชื้อหรือสร้างเผ่าพันธุ์
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตามความคิดของผู้มีอำานาจ วันนั้นมนุษย์จะทำาตัวเป็นพระเจ้ากระนั้น
หรือ

6 การเชื่อในแนวคิด criminal type หรือ criminal man ทำาให้เราอาจต้องทบทวนการ
ศึกษาวิธีการโคลนนิ่ง (cloning) มนุษย์กันอีกครั้งหรือไม่ เราอาจต้องการเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มี
ความแข็งแรงไม่ต้องพะวงกับการระบาดของโรคต่างๆ (pandemic) หรือมีการเลือกสรร
มนุษย์ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองว่ามีศีลธรรมจรรยาไม่บกพร่องใดๆ เพราะหากเรามีตัว
แบบมนุษย์ที่ดี แล้วผลิตซำ้าได้อาจเหมือนการเอานำ้าดีไล่นำ้าเสียออกไปในที่สุดหรือไม่

7 ในบริบทสภาพแวดล้อมทางความเชื่อ วัฒนธรรมของสังคมไทย แนวคิดใดระหว่างสำานัก
ความคิดดั้งเดิม กับ สำานักความคิดแบบ positivism ที่น่าจะเข้าได้ดีกับการแก้ปัญหาใน
สังคมไทยมากที่สุด

8 หากเลือกได้ ตามปัจจัยที่สำานักความคิดอิตาเลียนกล่าวไว้ว่า มีปัจจัยอย่างน้อยๆ สามส่วน 
ทั้งเรื่องของชีววิทยา เรื่องของกายภาพสภาพแวดล้อมรอบตัวของเรา และสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้ชีวิตที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วย ท่านเห็นว่าปัจจัยใดที่น่าจะมีผลน้อยที่สุดต่อพฤติกรรม
อาชญากร (criminality)
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คำาสำาคัญ (Keywords)

Rational choice  เป็นมุมมองของสำานักความคิดดั้งเดิม (classical school) ที่เชื่อว่า 
มนุษย์คิดตัดสินใจกระทำาการต่างๆ ด้วยเหตุและผล โดยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นอิสระเป็นตัว
ของตัวเอง (free will)

Positivism สำานักความคิดแบบพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริง (กำาหนดคำาโดยผู้เขียน) จัดเป็น
สำานักความคิดที่อาจเกิดขึ้นไล่เรี่ยกับสำานักความคิดดั้งเดิม และมีอิทธิพลต่อการมีข้อเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมอาชญากร 

Deterministic theory  เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกแทนสำานักความคิด Positivism ได้ เพราะ
สำานักความคิดที่ว่านี้ ต้องการบ่งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำาไปสู่การเกิดขึ้นของ
อาชญากรรม และพฤติกรรมที่เป็นส่วนสำาคัญของอาชญากร

Criminality  คำานี้โดยประสบการณ์ของการเป็นผู้สอนอาชญาวิทยามานับสิบปี มีผู้
สอบถามที่มีความสงสัยในความหมายนี้มาก แต่หากยึดตามรูปศัพท์ทั้ง พจนานุกรมของมหา
วิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และนิยามคำาศัพท์ที่ค้นหาได้ มีการระบุไว้ชัดว่า เป็นลักษณะของ
อาชญากร หรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ความเป็นอาชญากร ซึ่งในบทเรียนผู้เขียนได้หยิบยกคำาไทย
ที่มักได้ยินในชีวิตประจำาวัน เช่น คำาว่า ลักษณะโจร สันดานโจรผู้ร้าย ซึ่งเป็นคำาที่มีความ
หมายที่น่าจะใกล้เคียงกับความหมายที่แท้จริงของคำาในภาษาอังกฤษคำานี้

Born criminal  เป็นคำาที่ Lombroso ได้บัญญัติขึ้นในภาษอิตาเลียน เมื่อแปลความเป็น
ภาษาอังกฤษจะมีความหมายตรงกับคำาดังกล่าว ลักษณะดังกล่าวเกิดจากพื้นฐานความคิด
ของ Lombroso ที่เชื่อว่า ในส่วนของความเป็นอาชญากรมีลักษณะบกพร่องบางประการที่
ติดตัวบุคคลนั้นๆ มาแต่กำาเนิด ซึ่งเขาใช้คำาในภาษาละตินว่า Atavism ซึ่งตรงกับภาษา
ละตินรากเดิมว่า Avatus หมายถึง บรรพบรุษ หรือ Ancestor (ที่มา Oxford Ditionary)

Moral panic  ผู้เขียนแปลคำานี้ว่า เป็นความโกลาหลทางศีลธรรมจรรยา อันเป็นปรากฎ
การณ์ที่มักพบเห็นได้ในกรณีที่สังคมได้รับข่าวสารหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ความรู้สึกอัน
เป็นที่ยอมรับได้ของมาตรฐานศีลธรรมจรรยาหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นกรอบระเบียบ
แบบแผนอันสมควรในทรรศนะของคนส่วนใหญ่ถูกท้ายทาย อาทิ การที่เกิดเหตุการณ์ข่มขืน
กระทำาชำาเราโดยคนในครอบครัว การเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เป็นการกระทำาของบุคคลหรือ
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ผู้ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่ง ฯลฯ สังคมจะพากันกล่าวขวัญถึงเรื่องดังกล่าว และ
พยายามแสวงหามาตรการวิธีการต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซำ้ารอยขึ้นอีก แต่ใน
โลกแห่งความเป็นจริงจะพบว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ยังคงวนเวียนซำ้าซาก และเป็นการถกเถียงกัน
ของคนในสังคมเสมือนเพียงเพื่อให้ความน่าสะพรึงกลัวที่กระทบต่อศีลธรรมจรรยานั้นหาย
ไปตามกาลเวลาเพียงเท่านั้น อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยแต่มีอยู่ในทุก
สังคมทั่วโลก

บทที่ 2

กลุ่มความคิดทางอาชญาวิทยาอื่นๆที่ยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาหาความรู้

ในตำาราเล่มอื่นๆ ฉบับภาษาไทยที่มีการเขียนขึ้นมักจะนำาแนวคิดวิธีการของแหล่งความรู้
ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกามาเป็นแบบแผนในการเขียนถึงเนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ซึ่งปกติแล้ว
เมื่อมีการกล่าวถึงสองสำานักความคิดสำาคัญที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ สำานักความคิดดั้งเดิม และ
สำานักความคิดมุ่งให้เกิดความเห็นแจ้งชัดเจน หรือ positivism เสร็จเรียบร้อยแล้ว มักจะ
เข้าสู่อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเกิดขึ้นของอาชญากรรม และจะไล่เรียงไปตามทฤษฎีแยก
ย่อยต่างๆ แต่สำาหรับการเขียนตำาราเล่มนี้ของผู้เขียนดังได้ปรารภไว้แต่แรกว่า ต้องการให้
ตำาราเล่มนี้เป็นตำาราอาชญาวิทยาเล่มแรกที่ใช้อ้างอิงได้ว่า เป็นตำาราอาชญาวิทยาที่เป็น
ผลผลิตหรือนวัตกรรมี่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับบริบทของสังคมไทยให้ได้มากที่สุด ผู้เขียนจึงมีการ
ปรับวิธีเขียนโดยรวบยอดองค์ความรู้เชิงทฤษฎีต่างๆ ขมวดเข้ามาในบทที่ 2 นี้ให้ครอบคลุม
มากที่สุดเพื่อมิให้ผู้เรียนหรือผู้ค้นคว้าเกิดความสับสนในวิธีการแบ่งแยกที่มีความแยกย่อย
มากเกินไป แต่ให้เห็นพัฒนาการหรือความแตกต่างระหว่างทฤษฎีที่อาจเรียกได้ว่า เป็น
ทฤษฎีแนวคิดต้นทางแบบ grand theories สองทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีความคิดดั้งเดิม 
และ positivism ด้วยเหตุผลที่ผู้เขียนเห็นว่า ทฤษฎีทั้งสองยังคงพลังและอิทธิพลในการอธิ
บายปรากฎการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรม และอาชญากรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันทั้งในสังคม
ไทย และของนานาชาติได้อยู่อย่างเป็นที่ยอมรับได้ และมองเห็นว่า มุมมองความคิดอื่นๆ ที่
ผู้เขียนรวบยอดนำามารวมอธิบายในชั้นนี้ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (criminal justice) ในบทถัดไป น่าจะเป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลและเกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้ทำาความเข้าใจได้เหมาะสมกว่า

ทั้งนี้ผู้เขียนจะใช้แนวทางประยุกต์เอาเนื้อหาทฤษฎีที่ต้นฉบับได้มาจาก Oxford Student 
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Study Guides for Criminological Theories ของ Ronald Akers และ Christine 
Sellers17 ที่นำาเอาคำาสำาคัญที่ปรากฎในหมวดทฤษฎีต่างๆ มาอธิบาย ซึ่งตีพิมพ์โดยสำานัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและมีการเผยแพร่เป็นวิทยาทานสู่สาธารณะมาระยะเวลา
หนึ่งแล้ว นำามาใช้เป็นตัวแบบในการอธิบายหลักการสำาคัญและนำาเสนอเนื้อหาของทฤษฎีที่
เหลือทั้งหมด

ตารางสรุปทฤษฎีอาชญาวิทยาสมัยใหม่ที่สำาคัญ

17Ronald Akers and Christine Sellers, Oxford Student Guide for Criminological Theories, Oxford University Press 2013 

pp 14-48
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สภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังการปฎิวัติอุตสาหกรรมนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉาะเมืองหรือรัฐใหญ่ๆ ทั่วโลก การปรับเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างจำากัด ไปสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกิดเป็นสังคม
การผลิต และสังคมแห่งการบริโภคขนาดใหญ่เป็นประสบการณ์ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมต้อง
ปรับตัวในการดำาเนินชีวิต 

แรงกดดันหรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของคนในสังคมในแง่ของการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับโลกอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง กระทั่งมีผลกระทบทำาให้ระบบ
ครอบครัวขยายแบบดั้งเดิม (extended family) ที่มีการอยู่ร่วมกันของคนหลายช่วงชั้น
ของอายุและสถานะกลายเป็นครอบครัวขนาดเล็กลง ดังที่รู้จักกันในชื่อของ “ครอบครัว
เดี่ยว (nuclear family) ที่แยกออกมาอยู่เป้นเอกเทศ หรือกลายเป็นการอยู่อาศัยร่วมกัน
ฉันท์สามีภรรยาโดยไม่มีบุตร (cohabitation) ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ของคนเมือง หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลดค่าครองชีพ หรือเหตุผบอื่นๆ ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่จะ
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับวิถีของโลก ที่ไม่เพียงสังคมของโลกทางฝั่งยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่เรียกว่ากระแสโลกาภิวัฒน์ (globalization) ได้ทำาให้กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเสมือนคลื่นที่พัดผ่านไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสังคมไทย
ด้วย

ตัวอย่างภาพยนตร์ไทยเรื่อง “บุญชูผู้น่ารัก”18 เป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงในเวลานั้นของ เมือง และ ชนบท  อีกทั้งได้ฉายภาพประวัติศาสตร์ให้กับสังคมไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ดูเหมือนสภาพเศรษฐกิจและสังคมกำาลังอยู่ในช่วงพัฒนามีอัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบร้อยละ 12 ต่อปี19 ทำาให้สภาพสังคมไทยที่มีสภาพความ
เหลื่อมลำ้าอยู่แล้ว ค่อยๆ ขยายความชัดเจนให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะผู้มีกำาลังซื้อมีฐานะดี
กว่า สามารถใช้กำาลังทุนทรัพย์และอำานาจที่ตนเองมีในการได้มาทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และ
ความได้เปรียบในทุกรูปแบบ ที่เป็นกรณีตัวอย่างคล้ายคลึงกับกรณีของปัญหาในรัฐนิวยอร์ค
ดังข้อเขียนของ Edwin Sutherland เกี่ยวกับ White Collar Crime20

18บุญชูผู้น่ารัก ได้รับการจัดให้เป็น 1 ใน 100 ภาพยนตร์ที่คนไทยควรดู (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 5 พฤษภาคม 2548) 

19จดหมายเหตุ 1989 – 1999  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

20Edwin Sutherland White Collar Criminality American Sociological Review February 1940  Vol 5 No 1 pp 1-12 
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หรืออาชญากรคอปกขาว ที่มีพัฒนาการมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เติบโตขึ้น
อย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะได้นำา
บทความสร้างชื่อเสียงให้กับ Edwin Sutherland นี้มากล่าวถึงต่อไป

จึงทำาให้แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความโกลาหล (Ano-
mie) นั่นคือ ผู้คนไม่สนใจกฎหมายบรรทัดฐานทางสังคมแต่มุ่งจะทำาในสิ่งใดก็ตามเพื่อให้
ตนเองได้ครอบครองหรือสำาเร็จสมประสงค์ตามความต้องการของตน ตามแนวคิดของ 
Emile Durkheim (1983, 1933) และเป็นแนวคิดเชิงประยุกต์ต่อยอดในเวลาต่อมาของ 
Robert K Merton21 ที่มองสภาพปัญหาทางสังคมที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในรูป
แบบต่างๆ ของมนุษย์ดังจะได้กล่าวต่อไปในสาระสำาคัญของส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีทาง
สังคมที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมและพฤติกรรมอาชญากร

ลงรายละเอียดทฤษฎีต่างๆ ตามตาราง (ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบหน้า) ตามด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ผนวกข้อเขียนในเลคเชอร์และที่มีโน้ตในแต่ละสัปดาห์มารวมกัน

 

21Mathieu Deflem, Anomie, Strain and Opportunity Structure: Robert K Merton’s Paradigm of Deviant Behaviour in 

Ruth Triplett (ed) Wiley Handbook of the History and Philosophy of Criminology 1st edn ม John Wiley & Son Inc 

2018 p 140
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การก่อการร้ายกับความมั่นคงแห่งรัฐ 

Terrorism and the National Security

บทความโดย อาจารย์ ดร อมร วาณิชวิวัฒน์
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บทคัดย่อ ( Abstract) 

ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ อาจทำาให้รัฐและประชาชน
ทั่วไปเข้าใจไปได้ว่า การก่อการร้ายที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวและอันตรายอย่างใหญ่หลวง
ต่อรัฐและสังคมทั่วไปได้พักการปฎิบัติการหรือยุติการทำางานลงชั่วคราว แต่แท้จริงแล้ว 
ปฎิบัติการตามอุดมการณ์ความเชื่อหรือความมุ่งหมายในการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้าย
แต่ละกลุ่มกระทั่งการตัดสินใจกระทำาการด้วยบุคคลเป็นการเฉพาะตัว (Lone Wolf) มิได้
หยุดการปฎิบัติการในการแสวงหาช่องทางที่จะก่อการร้ายให้ได้สมดังวัตถุประสงค์ของตน
เลย บทความนี้มุ่งหมายที่จะสะท้อนภัยคุกคามของการก่อการร้ายที่มีต่อรัฐ ประชาชน 
สังคมโดยรวม ด้วยการนำาเสนอแรงจูงใจของการนำาไปสู่การก่อการร้าย ชี้ให้เห็นว่าในโลก
ของเรานี้มีกลุ่มการร้ายที่มีปฎิบัติการเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นกลุ่มสำาคัญ ขณะเดียวกันมี
องค์การสำาคัญองค์กรใดที่ทำาหน้าที่ต่อต้านภัยคุกคามของการก่อการร้ายทั่งภายในและต่าง
ประเทศ รวมทั้งการนำาเสนอแนวปฎิบัติที่ได้ผลซึ่งเป็นกรณีศึกษาของประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป และการมองภาพอนาคตต่อสิ่งที่รัฐและประชาชนจะต้องร่วมกันระแวดระวัง
ป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการก่อการร้าย

คำาสำาคัญ

การก่อการร้าย  ความมั่นคงแห่งรัฐ แรงจูงใจ

Terrorism and National security

The pandemic of Covid 19 as well as other variants lead to most concern 
around the world be it the state herself or members of the public alike. This 
also brings some misunderstanding that the former most fear and peril of 
terrorism had already ceased or even stopped its operations. Really the 
terrorism operation has never been stopped but they still find ways to 
deliver their messages to fulfil their needs and ideologies. No matter how 
large and powerful their organization really exists or simply a lone wolf they 
wait patiently to perpetrate into such a hideous crime.  The article aims to 
reflect the danger and threats of terrorism towards the state, public mem-
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bers including the society as a whole. The presentation of terrorists’ motiva-
tion,  notorious groups  of terrorists as well as some renown counter terror-
ism organisations and some European Nationals’ best practices with futuristic 
views in dealing with terrorism will be explored.

Key words

Terrorism, National Security and Motivation

บทนำา

อาจไม่จำาเป็นต้องกล่าวถึงนิยามความหมายของ “การก่อการร้าย (terrorism)” ว่ามีความ
หมายอย่างไร เพราะคำาดังกล่าวปรากฎอยู๋ในชีวิตประจำาวันที่พบเห็นได้ในช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ที่อาจกำาลังหายไปจากวิธีการสื่อสารที่เคยถือปฎิบัติกันมาช้านานไปสู่รูป
แบบการสื่อสารผ่านสื่อสังคม (social media) รูปแบบต่างๆ และเป็นปรากฎการณ์ทาง
สังคมที่คนในสังคมน่าจะคุ้นชินกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเมื่อต้องเดินทาง
หรือไปติดต่อกับหน่วยงานที่ล่อแหลมต่อการถูกโจมตีของผู้ไม่หวังดี เช่น หน่วยงานของรัฐ 
สถานที่สำาคัญทางราชการ หน่วยงานความมั่นคงต่างๆ

ทำาให้เป็นเหตุผลที่น่าจะต้องทำาความเข้าใจบริบทขอบเขตของการก่อการร้ายในมุมมอง
ความเห็นที่เป็นที่ยอมรับอย่างสากลอยู่บ้าง เพื่อให้การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการก่อการร้าย
เป็นไปในทิศทางความมุ่งหมายของบทความฉบับนี้และเพื่อให้ผู้ที่อาจมีความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ยังไม่ชัดเจนมีความเข้าใจที่แจ่มชัดยิ่งขึ้น

โดยในเอกสารเผยแพร่ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations. 2018: pp1-12) มี
บทสรุปที่เชื่อว่า ประวัติความเป็นมาของการก่อการร้ายยุคใหม่สามารถย้อนหลังไปได้ใน
หน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินับร้อยปี แต่คนทั่วไปมักจะผูกคำาว่า “การก่อการร้าย” 
เข้ากับลักษณะบ่งชี้ของการกระทำาและผลแห่งการกระทำาการก่อการร้ายอยู่สองกรณีสำาคัญ 
คือ การทำาให้เกิดความกลัว (fear) และความรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิ่ง (terror) ที่สองคำาดัง
กล่าวหากทำาการสืบค้นในโลกเสมือนจริงหรือทางอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่พจนานุกรมของ
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ภาษาอังกฤษหลายๆ สำานักความคิดต่างยังมีการแปลความที่สร้างความสับสนให้กับผู้
พยายามทำาความเข้าใจความหมายที่แท้จริง แม้กระทั่งผู้เป็นเจ้าของภาษาเองก็ตาม

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติเองได้กล่าวย้อนไปในประวัติศาสตร์ภายหลังการปฎิวัติฝรั่งเศส
ในระหว่างปี 1793 ถึง 1794 ซึ่งคณะผู้ก่อการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดและรุนแรงต่อผู้ที่ไม่
เห็นด้วยหรือเห็นต่างกับการปฎิวัติ กระทั่งเกิดการขนานนามว่าเป็นยุคแห่งการปกครองด้วย
ความน่าสะพรึงกลัวยิ่ง หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Reign of Terror อันเป็นสิ่งที่มอง
ว่าเป็นจุดประสงค์หนึ่งของฝ่ายผู้ก่อการร้ายที่ต้องการหรือมุ่งหวังให้เกิดสภาพการณ์หรือ
สภาวะที่คนในสังคมเกิดความวิตกกังวล รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของตนเอง 
ครอบครัวคนรอบข้าง ทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง หรือเพื่อผล
ประโยชน์บางอย่างที่บางครั้งอาจมุ่งให้เกิดการกดดันต่อรัฐ โดยอาศัยการทำาลายผู้บริสุทธิ์
เพื่อให้รัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์หรืออุดมการณ์ของฝ่ายตน 
ทั้งนี้กรรมวิธีหรือปฎิบัติการในบางครั้งอาจใช้การลอบสังหาร (assassination) บุคคลสำาคัญ
ของรัฐ เพื่อเรียกร้องความสนใจในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพให้เกิดการยอมรับในหมู่
บุคคลที่อาจสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับแนวทางของตน เพราะการกระทำาในลักษณะนี้จะไม่
จำาเป็นต้องสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำานวนมาก และเป็นการกดดันหรือสามารถแสดงศักยภาพ
ของกลุ่มตนได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนใคร่ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมักมีข้ออ้างทางปฎิบัติการทางทหารหรือ
ทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายที่อ้างตนว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำาจึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการลอบ
สังหารผู้นำาของฝ่ายที่ตนเชื่อว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” ซึ่งถือเป็นการใช้แนวทางหรือนโยบาย
แบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ต่างกัน ทำาให้ภาพหรือนิยามความหมายของคำาว่า “การก่อการ
ร้าย” อาจถูกทำาให้ดูคลุมเครือ (blurred) และกลายเป็นว่า ฝ่ายใดมีอำานาจอิทธิพลทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ จะมีความชอบธรรมในการดำาเนินการได้แทบไร้ขีด
จำากัด เพราะกฎหมายระหว่างประเทศก็ดี องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการต่อ
ต้านการก่อการร้ายก็ดี ล้วนแล้วแต่ยังจำาเป็นต้องพึ่งพาการอนุเคราะห์หรือการสนับสนุนทั้ง
ในแง่ของทรัพยากร เทคโนโลยี รวมไปถึงการงบประมาณจากประเทศมหาอำานาจเหล่านั้น
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สถานการณ์โลกและบริบทของสังคมไทย

ในอดีตที่ผ่านมาแทบทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงการใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งฝ่ายผู้ที่อ้างว่าถูก
กดขี่และผู้ที่ใช้อำานาจกดขี่ ความคุ้นชินของข่าวสารที่มักได้รับฟังหรือรับรู้จากสื่อแขนงต่างๆ 
มักมาจากดินแดนตะวันออกกลาง (Middle East) ซึ่งครุกรุ่นมาจากปัญหาการแบ่งแยกดิน
แดนระหว่างปาเลสไตน์ กับ อิสราเอล ที่มีความร้าวฉานมาเป็นระยะเวลานาน มีปฎิบัติ
การกระจัดกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ บ้าง แต่มักไม่รุนแรงสร้างความสูญเสียทางชีวิตและ
ทรัพย์สินหรือเป็นที่กล่าวขวัญมาก เช่น การจี้เครื่องบินของสลัดอากาศ (Hijacking) การจับ
ตัวประกัน (Hostage taking) กระทั่งวันหนึ่งที่โลกอยู่ในสภาวะตะลึงงันกับเหตุการณ์ที่มี
เครื่องบินพาณิชย์ของสายการบิน American Airlines (AA) ถูกจี้บังคับโดยผู้ก่อการร้ายให้
พุ่งบินชนตึกเวิรลเทรดเซนเตอร์ หรือตึกแฝด (twin towers) ที่ตั้งตระหง่านปรากฎอยู่ใน
ภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวู้ดและของประเทศต่างๆ ที่เดินทางไปถ่ายทำาที่มหานครนิวยอร์ค 
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นทำาให้มีผู้เสียชีวิตทั้งพนักงานคนบนอาคารและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่
ไปร่วมการผจญเพลิงในครั้งนั้นราวสามพันคน กระทั่งบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็น 
Ground Zero นำาไปสู่ปฎิบัติการ “ War on Terror” ที่สหรัฐอเมริกาโดยผู้นำาขณะนั้น คือ 
ประธานาธิบดี จอร์จ บุช (George W Bush, Jr) ตัดสินใจประกาศต่อหน้าประชาชน
อเมริกันและสาธารณะในการนำาประเทศเข้าต่อสู้เป็นการทำาสงครามกับขบวนการก่อการ
ร้าย ทำาให้ไม่เพียงชาวอเมริกันแต่คนทั้งโลกดูเหมือนจะต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันในการ
ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เพราะนโยบายดังกล่าวประกาศก้องจะใช้ทุกวิถีทาง
ไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเล็ดรอดพ้นเงื้อมมือไปได้ สิ่งเหล่านี้ปรากฎอยู่ในคำาแถลงต่อประชาชน
อเมริกันและรัฐสภาอเมริกันสรุปได้ดังนี้ (Washington Post, 20/092001)

“ เราจะไม่มีวันลืมเพื่อนร่วมชะตากรรมที่ถูกพรากไปในครั้งนี้ กว่า 80 ประเทศ ทั้ง
ปากีสถาน อิสราเอล อินเดีย เอลซัลวาดอร์ อิหร่าน เม็กซิกัน ญี่ปุ่น และชาวอังกฤษอีก
หลายร้อยคน …. วันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ก่อการร้าย (enemies of freedom) ได้
ประกาศสงคราม (act of war) บนผืนแผ่นดินของเรา ตลอดระยะเวลา 136 ปี เราไม่เคยมี
สงครามในแผ่นดินของเรามาก่อนอาจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในปี 1941 แต่ครั้งนี้เป็นสงครามที่เกิด
ขึ้นในเวลาเช้าอันสุขสงบ

(นับเป็นกุศโลบายที่แยบยลและเป็นการท�าให้โลกเห็นว่า “ภัยอันตรายของการก่อการร้าย” 
เป็นการคุกคามไม่เพียงเฉพาะประเทศคู่กรณีอย่างสหรัฐอเมริกา แต่เป็นภัยคุกคามแห่งรัฐ
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ของประเทศต่างๆ ในโลกนี้เฉกเช่นเดียวกันที่มา: ความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน) 

องค์กรที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้มีชื่อว่า Al Qaeda  ฆาตกรพวกนี้ไม่ต้องการเงิน แต่
ต้องการให้โลกเปลี่ยนแปลงปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนาที่สุดโต่ง โดยมีผู้น�าความเชื่อ
ของลัทธินี้ คือ Osama Bin Laden มีฐานปฎิบัติการเชื่อมโยงกับกลุ่มอิสลาม จิฮาด 
(Jihad) ในอียิปต์ และกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในอุสเบกิซสถาน และแพร่กระจายในประเท
ศอื่นๆ อีกกว่า 60 ประเทศ มีการน�านักรบไปฝึกในฐานปฎิบัติการที่อัฟกานิสถาน ซึ่งยังอยู่
ในความปกครองของกลุ่มตาลีบัน (Taliban)”

ถ้อยแถลงของ “บุช” ทำาให้บทความนี้สามารถฉายภาพศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
และบุคคลอันตรายที่ต้องการตัวมากที่สุดในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนว่า คือ Osama Bin 
Laden ผู้นำากลุ่ม Al Qaeda พร้อมทั้งประกาศให้โลกรู้ถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ดังกล่าวกับกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกดังปรากฎในคำาปราศรัยข้างต้น

นั่นคือปฐมบทของสถานการณ์ภัยคุกคามการก่อการร้ายที่เริ่มต้นประกาศศักดาขึ้นใน
รุ่งอรุณของปีแรกแห่งสหัสวรรษ (คริสศรรตวรรษที่ 21) และจะเป็นตัวนำาเรื่องที่เสมือนจะ
วนเวียนกลับมาจุดกำาเนิดของมันอีกครั้ง เมื่อกลุ่ม ตาลีบัน ได้กลับมายึดครองอัฟกานิสถาน
อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนจะเชื่อมโยงเนื้อหาปรากฎการณ์สาระสำาคัญเข้า
กับประเด็นอื่นๆ ที่บทความนี้ต้องการนำาเสนอให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงและ
ทรรศนะมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนต่อภัยคุกคามของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น

สำาหรับสถานการณ์ในส่วนของประเทศไทย นอกจากความอ่อนไหวของปัญหาในสาม
จังหวัดชายแดนใต้กับสี่อำาเภอของจังหวัดสงขลาที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวของปฎิบัติการ
ของผู้ก่อการร้ายหรือที่มักเรียกกันว่าเป็นกลุ่มโจรก่อการร้าย โจรแบ่งแยกดินแดน เกิดขึ้นอยู่
เนืองๆ แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและเมืองสำาคัญบาง
แห่งได้ปรากฎมีเหตุการณ์ที่กระทบความมั่นคงของประเทศที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบาง
กรณีมีที่มาจากทั้งนโยบายการต่างประเทศที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์1

1เหตุการณ์ความรนุแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คอื จ.ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส เร่ิมขยายพ้ืนที่

หรอืลุกลามเข้าไปในพืน้ท่ี จ.สงขลา แล้ว ทว่าในความเป็นจรงิ เหตกุารณ์ความไม่สงบในพ้ืนที ่จ.สงขลา โดยเฉพาะใน 4 อำาเภอรอยต่อกับสาม

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ คือ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เคยเกดิข้ึนมาตลอดตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้นเหตรุุนแรงรายวนัเมือ่ปี 2547 เพียงแต่

ไม่ได้มคีวามถ่ีของเหตุร้ายเหมือนกับพืน้ท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านัน้เอง (ทีม่า : สำานกัข่าวอิศรา 14 เมษายน 2559)
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ปัจจยัแรงจงูใจของการก่อการร้าย

ความพยายามในการแสวงหาคำาตอบถึงปัจจัยหรอืแรงจูงใจทีท่ำาให้บุคคใดบุคคลหนึง่ตัดสนิใจ
กระทำาการทีเ่ป็นการมุง่ร้ายต่อผู้อ่ืนท่ีเรียกได้ว่าเป็นเหย่ือของอาชญากรรมชนิดทีเ่ราเรยีกว่า
เป็น “การก่อการร้าย” มกีารบญัญัตนิยิามความหมายไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย2   
ซึง่เป็นสิง่ทีห่น่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการบังคับใช้กฎหมายจะต้องพนิจิพจิารณาและดำาเนนิการ
กบัผูก้ระทำาความผิดไปตามส่ิงท่ีระบุไว้ตามตัวบทกฎหมาย แต่สำาหรับในทางวิชาการมีความ
พยายามแสวงหาคำาอธบิายเกีย่วกับการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึง่จะกระทำาการทีโ่หดเหีย้มทารณุ
ต่อผูท่ี้ไม่เคยมคีวามแค้นเคืองหรือขัดแย้งด้วยประการใดมาก่อน (Rashmi Singh (2019) pp 
29) ไม่ว่าการใช้ตนเองเสมอืนอาวุธทำาลายล้างเคลือ่นที ่อาท ิการระเบิดฆ่าตวัตาย (suicide 
bomber) (Veronica Ward (2018) pp 88-112)  หรอืกรรมวิธอีืน่ๆ ดังเช่น กรณกีารสังหาร
ตวัประกนัอย่างโหดเห้ียมแล้วมกีารถ่ายภาพหรือวดิทิศัน์ออกเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพยีง
เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ดงัได้ให้คำานยิามคำาว่า “การก่อการร้าย” ทีผู่เ้ขยีนเหน็ว่า “เป็นการ
ทำาให้เกดิความหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิง่ต่อสาธารณะ สงัคมส่วนรวมและเป็นภยั
คกุคามต่อความมัน่คงของรัฐ “ บรรดาผู้ก่อการร้ายจึงต้องใช้วธิกีารดงักล่าว โดยทีน่่าศึกษา
วเิคราะห์ต่อ สภาพจิตใจ ความคิด ความรู้สึกของคนเหล่านัน้ว่าเป็นเช่นไรกนัแน่แท้ แม้จะมีนกั
วชิาการพยายามกล่าวแบบรวมๆ ว่า  มปัีจจัยสำาคญัท่ีเป็นไปได้ อาท ิเรือ่งความเชือ่ความ
ศรทัธาในศาสนาแบบบดิเบอืน การสร้างภาพให้ตนเองเป็นผูน้ำาหรือผูก้ล้าหาญทีท่ำาในสิง่ทีค่น
อืน่ไม่กล้าลงมือกระทำา หรือเหตผุลอ่ืนๆ กต็าม แต่ในทางการศึกษาทางอาชญาวทิยา สำาหรับผู้
เขยีนซึง่ให้ความสำาคัญกับแนวคิดอาชญาวทิยาสำานกัความคดิดัง้เดมิ (classical criminology3 
(Eamonn Carrabine at al  (2009) pp 51-67) ยงัคงให้ความสำาคญักับความเป็นมนษุย์ทีมี่
เหตุมผีล (rational man) และเลือกหรือตดัสนิใจโดยคำานงึถึงประโยชน์สงูสดุของตนเองใน
ขณะนัน้ไม่ว่าจะดีหรือไม่อย่างไร รวมท้ังเป็นไปตามความมุ่งหมายของตนเองอย่างอสิระ (free 
will)  ทัง้นี ้ความรู้ทางอาชญาวิทยาในปัจจุบนัได้จัดเรือ่งของ “การก่อการร้าย” เป็นส่วนหนึง่
ของการศกึษาหาความรู้ทางด้านอาชญาวทิยา (Eamonn Cararrabine et al ( 2009) pp 
430-437)  ทีม่กีารมองว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมระดบัโลก (globalizing crimes) เช่นเดยีว
กบัการศกึษาว่าด้วยอาชญากรรมชนิดอ่ืนๆ เช่น เรือ่งของการค้ามนษุย์ การทรมานและด้อยค่า
ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ของเชลยสงคราม ท่ีมีการให้ความสำาคญัแยกประเภทออกจากการ
ศกึษาอาชญากรรมโดยท่ัวๆ ไป  กระท่ังอาจเกีย่วพันไปถงึสาขาความรูท้ีแ่ยกย่อยแตกแขนง 

3Emonn Carrabine et al Criminology: A Sociological Introduction 2nd edn Routledge London 2013 pp 51-67
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ออกไป เช่น ในความรู้ด้านนติวิทิยาศาสตร์ (forensic science) ซึง่ปัจจบัุนมีบทบาทในการ
คลีค่ลายยตุปัิญหาทางคดต่ีางๆ ได้เป็นจำานวนมาก ดงัได้มีงานวิจยัของ Malini Subraman-
yam (Malini Subramanyam (2018) pp 301-307)  ท่ีทำาการศกึษาวเิคราะห์กลุม่ตวัอย่างที่
เป็นผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์ท่ีเมอืงมมุไบ ปี 2006 ประเทศอนิเดยี ด้วยวธิกีารทาง
วทิยาศาสตร์ไว้ได้อย่างเป็นประโยชน์และง่ายต่อการทำาความเข้าใจ   

สิง่ที ่Malini ค้นพบแรงจูงใจของผู้ก่อการร้ายทีถ่กูจบักมุได้ในเหตกุารณ์วางระเบิดรถไฟทีเ่มือ
งมมุไบ (Mumbai) ในปี 2006 และประมวลออกมาเป็นตารางสรปุถึงแรงจงูใจในการก่อ
อาชญากรรมเก่ียวกบัการก่อการร้ายนี ้Malini อ้างว่าเป็นการค้นพบทีส่อดคล้องกับปัจจยัแรง
จงูใจทีค้่นพบโดยนกัจิตวิทยาอ่ืนๆ ท่ีมกีารศึกษากลุม่ผู้ก่อการร้ายทีไ่ด้ข้อสรปุเป็นทีย่อมรบัใกล้
เคยีงกนั ปรากฎตามตารางต่อไปน้ี

ตาราง แสดงแรงจูงใจของผูก้ระทำาความผิดในคดีก่อการร้ายของ Malini 

แรงจูงใจของการกระทำาการก่อการร้ายด้วยปัจจัยหลากหลายข้างต้นเป็นประโยชน์ในการที่
รัฐจะสามารถนำาแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับการออกมาตรการหรือวิธีการรับมือในรูป
แบบการต่อต้านการก่อการร้าย (counterterrorism) และเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า “ความ
มั่นคงแห่งรัฐ (National Security) ” ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย ไม่ว่าจะมาจาก
กลุ่มก่อการร้ายที่มีความเข้มแข็งมั่นคง มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด หรือเกิดขึ้นเพียงจาก
บุคคลที่ยึดมั่นหรือมีความเชื่อในบางสิ่งบางอย่างตามลำาพัง (Lone wolf terrorist) เช่น 
กรณีของบุคคลที่ตัดสินใจต่อต้านรัฐหรือสังคมที่ตนเองเติบโตขึ้นมา (Homegrown terror-
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ist) (Rashmi Singh (2019) Book Chapter 29) มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมี
ส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยหรือแรงจูงใจที่ยกตัวอย่างมานี้มากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งรัฐเองจะไม่
สามารถพลิกผันจากฝ่ายตั้งรับ (defensive) มาเป็นฝ่ายรุก (Offensive) ได้เลยหากละเลย
ในการทำาความเข้าใจและแสวงหาทางป้องกันปัญหาที่ขณะนี้นักอาชญาวิทยาจำานวนหนึ่งได้
ทำาการศึกษาวิจัยทดลองและค้นพบความจริงเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าว

บทเรียนประสบการณ์และแนวทางที่ประสบผลสำาเร็จที่ควรพิจารณา (Best Practices)

ปัจจุบันโลกและนานาชาติมีความตื่นตัวที่เตรียมความพร้อม ทั้งการศึกษาวิจัย การให้ความ
รู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีวิธีการต่างๆ เพื่อรับมือกับ “การก่อการร้าย” ที่เริ่มเปลี่ยนรูป
แบบออกไปจากเดิมมากมาย เช่น อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (cyber 
crimes) การศึกษาค้นคว้าอาวุธทำาลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction; WMD) 
ทำาให้องค์กรต่างๆ พยายามรวมกลุ่ม แสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกัน ดังเช่น ตัวอย่างขององค์การสหประชาชาติที่ได้ยกแนวความคิดในเชิงนโยบาย
การป้องกันอาชญากรรมว่าด้วยการก่อการร้ายมาในตอนต้น อีกทั้งองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
นานาชาติ เช่น ตำารวจสากล (INTERPOL) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) 
แม้กระทั่งภาคีสมาชิกของกลุ่มประเทศในประชาคมยุโรป (EU) ต่างให้ความสำาคัญและ
ดำาเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามที่มองว่า แม้จะมีสภาวะของภัยพิบัติอื่นๆ ทั้งตาม
ธรรมชาติหรือการเกิดภาวะโรคระบาดครั้งใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ปฎิบัติการของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายไม่เคยหยุดนิ่ง เพียงแต่รอจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ถึงกระนั้นใน
ทรรศนะของผู้เขียนมองว่า มาตรการต่างๆ ที่บรรดานานาชาติให้ความร่วมมือและยึดถือ
ปฎิบัติเป็นหลักการเดียวกัน (Protocol) เช่น มาตรการให้ความรู้และการฝึกซ้อมสาธารณะ
ที่ประเทศต่างๆ ในยุโรปรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  (RAN Collection ๖( 2019 ) pp 13-16) 
ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือลดทอนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ตรวจตราสัมภาระ การตรวจสอบบุคคล การห้ามนำาของต้องห้ามโดยสารไปด้วย รวมไปถึง
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลและหนังสือเดินทาง ทำาให้พบว่า
ตัวเลขของการมีการจี้เครื่องบินโดยสารที่ในช่วงเวลาราวสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเกิดขึ้น
ค่อนข้างถี่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้ลดจำานวนลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นหลักการทาง
อาชญาวิทยาประการหนึ่งที่ผู้สนับสนุนทฤษฎีหรือแนวคิดว่าด้วย Routine Activity Theo-
ry ของ Lawrence E. Cohen and Marcus Felson ในปี 1979 ดังคำากล่าวที่มักได้ยินใน
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สำานวนภาษาอังกฤษว่า “opportunity makes the thief”หรือหากแปลเพื่อความเข้าใจอ
ย่างง่าย คือ จังหวะเวลาโอกาสเป็นสิ่งส่งเสริมให้เกิดผู้ร้าย เช่นเดียวกับ ปัญหาการก่อการ
ร้าย (Travis C Pratt et al (2010) pp 765-802)หากยึดตามทฤษฎีดังกล่าว การต่อต้าน
การก่อการร้ายจะต้องหาทางแก้ปัญหาในห้าด้านตามแนวทางของทฤษฎี ได้แก่ 

1 การระมัดระวังมิให้เปิดช่องโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายมีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่ล่อแหลมหรือ
เสี่ยงต่อการถูกโจมตี (proximity to motivated offenders)

2 การระมัดระวังมิให้เปิดช่องโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายได้เห็นช่องโอกาสที่จะกระทำาการ
ก่อการร้ายได้ (Exposure to motivated offenders)

3 ระมัดระวังต่อความล่อแหลมหรือความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่จะถูกโจมตี (At-
tractiveness of targets)

4 เสริมความเข้มแข็งของการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคง (Guard-
ianship)

5 การสำารวจตรวจตราเกี่ยวกับข้อจำากัดและจัดการแก้ไขปรับปรุง (Overview of 
limitations of the measurements)

หากสามารถกระทำาได้ตามขั้นตอนกระบวนการนี้ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเผชิญเหตุ
หรือป้องกันปัญหาอาชญากรรมว่าด้วย “การก่อการร้าย” นี้ได้ทางหนึ่ง ซึ่งมีกรณีตัวอย่าง
ของการบัญญัติกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศฟิลิปปินส์ (The Anti-terror-
ism Act 2020) ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยสาระสำาคัญของกฎหมาย
นอกเหนือไปจากการใช้มาตรการรุนแรงในการตอบโต้ (eye for eye) แล้ว ในกฎหมายต่อ
ต้านการก่อการร้าย (The Anti-Terrorism Act of 2020) ในมาตรา 29 กำาหนดให้สามารถ
กักขังผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องมีหมายบังคับจากศาล แต่ต้องให้มีการแจ้งการจับกุมดำาเนิน
คดีกับผู้ต้องสงสัยต่อศาลที่มีเขตอำานาจภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ รวมไปถึงข้อ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจำากัดสิทธิหรือละเมิดสิทธิของผู้ต้องสงสัยอีกหลายประการ แต่
ถือได้ว่าเป็นวิธีการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” หรือหากจะมองตามทฤษฎัข้างต้นย่อมถือได้ว่า
เป็นการปิดช่องโอกาสและลดความเสี่ยงในการเผชิญกับสิ่งที่คาดไม่ถึงของวิธีการในการ
ก่อการร้ายได้ระดับหนึ่ง
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บทสรุป 

ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อความมั่นคงแห่งรัฐ เป็นสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นความท้าทายของผู้
เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ต้องทำาการศึกษาค้นคว้าหาความ
รอบรู้ทั้งในเชิงวิทยาการและในแง่ของการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามที่คาดไม่ถึงเหล่า
นี้ไว้เป็นการล่วงหน้า มีการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกอย่างทันท่วงที การประยุกต์วิธีการแนวทางปฎิบัติที่ประสบความสำาเร็จและเป็นแบบ
อย่างที่ดีในที่ต่างๆ เข้ากับบริบทวัฒนธรรมความเชื่อของสังคมไทยได้ จะเป็นสิ่งที่ก่อเกิด
ประโยชน์ในทางปฎิบัติได้มากกว่าการคัดลอกหรือนำารูปแบบวิธีการของต่างประเทศมาใช้
โดยขาดการคำานึงถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
จัดการปัญหาดังกล่าว
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