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บทคดัย่อ 

 

 ถา้จะแปลค าวา่ “หลกันิติธรรม ” ตามตวัอกัษร วา่  “ความเท่าเทียมกนัภายใต้
กฎหมาย ” การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือก ารปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  (law 
enforcement) คงเปรียบได้ กบักระจกเงาท่ี ส่องสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีอยู่ ของหลกั นิติ
ธรรมนัน่ เอง ความมีประสิทธิภาพของ การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็น
ประสิทธิผลของหลกันิติธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี กรณีประเทศไทย เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่
การบงัคบัใชก้ฎหมายในเมืองไทย ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่น่า พอใจ เราแมจ้ะมีบทบญัญติัเร่ือง
หลกันิติธรรม อยู่ในรัฐธรรมนูญ มากนอ้ยเพียงใด สังคมไทยก็ยงั คงไม่รู้สึกภูมิใจ ไดว้า่
ประเทศไทยมีหลกันิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครองอยา่งแทจ้ริง การจะท าใหก้ารบงัคบั
ใชก้ฎหมายในเมืองไทยเขม้แขง็ข้ึนไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ยงัมีหนทางอีกมากมายท่ีจะ
พฒันาการบงัคบั ใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ ข้ึนได ้บทความน้ีไดเ้สนอแนวทางแก้ ไข
บางประการไวใ้หเ้ป็นขอ้คิดซ่ึงหากประสบผลส าเร็จ เราก็คงกล่าวไดอ้ยา่ง ภาคภูมิวา่
เมืองไทย มีหลกันิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครองประ เทศเหมือนอยา่งเช่นอารยะ
ประเทศ 



Abstract 

 If literally interprete the word “Rule of Law” as equality before the law, law 
enforcement could be then perceived as a mirror to reflcet its existence. Profeciency of 
law enforcement represents effectiveness of the Rule of Law. Undoubtedly, law 
enforcement in Thailand is rather dissatisfactory, therefore whether or not Rule of Law is 
stiputaled in the Charter, it could not be acknowledged that Thailand has actually 
administered by the Rule of Law. Strengthening law enforcement in Thailand is not so 
infeasible. There still are ways, which offered in this paper, to improve it. If we achieve 
by making it more efficiently, Thai people can proudly assert that Rule of LAW is also 
prevailed in Thailand as in other civilized countries. 

 



หลกันิตธิรรมกบัการบังคบัใช้กฎหมาย 

“Rule of Law and Law enforcement” 

 

บทน า 

 หลกันิติธรรมเป็นอุดมการณ์ของการอยูร่่วมกนัภายใตก้ฎหมาย ท่ีบญัญติัอยูใ่นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง  วา่ “การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล ร วมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติ
ธรรม”1 ในขณะท่ี “กฎหมาย” เป็นกฎเกณฑท่ี์ก าหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษยใ์นสังคมท่ี
ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม มิฉะนั้นจะไดรั้บผลร้าย ซ่ึงทั้งสองส่ิงดงักล่าวทุกสังคมยอมรับวา่เป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีตอ้งด ารงไวเ้พื่อความสงบสุขของคนในสังคม แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่สังคมนั้น ๆ มี
การบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law enforcement) อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ถา้การบงัคบัใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพก็พอเป็นหลกัประกนัไดว้า่สังคมนั้นน่าจะอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระเบียบและ
มีความสุข ความรู้สึ กวา่ไดรั้บความเป็นธรรมภายใตก้ฎหมายเดียวกนัของคนในสังคม ก็จะค่อย ๆ 
เด่นชดัข้ึน คนในสังคมก็จะเคารพและศรัทธาในกฎหมายของบา้นเมือง ยิง่คนเคารพกฎหมายมาก
เพียงใด หลกันิติธรรม (Rule of Law) ท่ีน ามาสู่การปฏิบติัก็ยิง่ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากข้ึนเพียงนั้น  

 

สภาพการบังคบัใช้กฎหมายของไทย 

 ถา้มีค าถามใหค้นชั้นกลางท่ีพอไดรั้บการศึกษาในเมืองไทยตอบวา่ท่านมีความรู้สึกต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมายหรือการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยอยา่งไร ค าตอบท่ีได้
เกือบร้อยเปอร์เซ็นตน่์าจะเป็นวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายของเมืองไทยยงั “ไม่มีประสิทธิภาพ” หรือ 
“ไม่น่าพึงพอใจ ” อนัแสดงใหเ้ห็นวา่คนไทยรับรู้หรือคุน้เคยกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีขาด
ประสิทธิภาพมาชา้นานจนเกือบจะมองวา่การอยูร่่วมกนัอยา่งไม่ตอ้งค านึงถึงกฎระเบียบมากนกันั้น
                                                                                       
1 ภูมิชยั สุวรรณดี, มานิตย ์จุมปา, ธิดาพร พิศลยบุตร โตะ๊วเิศษกลุ: ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัง่ไป หนา้ 
16. 
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เป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนัไปแลว้ เช่น ทางเทา้ท่ีมีไวส้ าหรับคนเดินในกรุ งเทพ ฯ ก็สามารถ
ตั้งแผงขายอาหารหรือขายสินคา้ได ้รถจกัรยานยนตห์รือแมก้ระทัง่รถยนตท่ี์ติดไฟแดงอยูส่ี่แยก 
หากดา้นท่ีก าลงัไฟเขียวไม่มีรถแล่นผา่น รถท่ีติดไฟแดงก็สามารถขบัฝ่าไฟแดงไปต่อหนา้เจา้
พนกังานต ารวจท่ีก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูท่ี่ป้อมต ารวจตรงส่ีแยกนั้นได ้หรือ ท่ีดินท าเลดี ๆ ในเขตหวง
หา้มริมชายเขาหรือชายทะเล ถา้ผูใ้ดมีเงินและตอ้งการอยากจะไดจ้ริง ๆ ก็มีวธีิการหาซ้ือมาจนได ้

 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความหย่อนประสิทธิภาพของการบังคบัใช้กฎหมาย 

 1. การทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าทีรั่ฐ  
 ประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชัน่มากมาย ไม่วา่จะเป็นการฮั้วประมูลเพื่อใหต้นมีสิทธิ
ดีกวา่ผูอ่ื้นหรือการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกบัการกระท าความผดิของตน การเรียกหรือยอมรับ
สินบนท่ีมีผูเ้สนอใหเ้พื่อแลกกบัการกระท าผดิของตนในกรณีท่ีสองนั้น เห็นไดช้ดัวา่เป็นปัจจยั
ส าคญัของความหยอ่นยานในการบงัคบัใชก้ฎหมายในบ้ านเรา เม่ือเจา้พนกังานต ารวจจราจรไม่
จบักุมผูก้ระท าผดิตามกฎหมายจราจรเพราะเห็นแก่สินบนท่ีผูก้ระท าผดิมอบให ้การบงัคบัใช้
กฎหมายจราจรก็จะมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร หรือเจา้หนา้ท่ีเทศกิจเก็บส่วยจากแม่คา้ท่ีวางแผงขาย
ของบนทางเทา้ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเทศบญัญติัก็ยอ่มไม่มีความหมาย 
 
 2. ความหย่อนยานของการบังคับบัญชา  
 การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทีรั่ฐ  ในประเทศไทยมีใหเ้ห็นทั้งในระดบัสูง เช่น ระดบั
บ่อนการพนนัใหญ่ ๆ ในกรุงเทพมหานครท่ียงัสามารถเปิดบริการได ้และระดบัต ่าอยา่งการจ่ายค่า
คิวรถจกัรานยนตรั์บจา้งตามตรอก ซอย ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงไม่วา่จะเป็นระดบัสูงหรือระดบัต ่า ถา้
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัเหนือข้ึนไปสั่งหา้มเด็ดขาดไม่ใหมี้การรับสินบน ผูป้ฏิบติัการระดบัล่างคงไม่
อาจฝ่าฝืนได ้แต่ประเทศไทยเราดูเหมือนการส่งส่วยท่ีผูป้ฏิบติัการระดบัล่างเป็นผูรั้บมกัจะไปถึ งมือ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเกือบทุกกรณี เพราะคงไม่มีผูบ้งัคบับญัชาคนใดนัง่ดูลูกนอ้งรับสินบนโดย
ตนเองไม่ไดรั้บประโยชน์แต่อยา่งใดได ้ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงเป็นตวัก่อใหเ้กิดการไม่ปฏิบติัการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายโดยตรง 
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 3. การขาดวนัิยของคนในชาติ  
 สองปัจจยัแรกเป็นปัจจยัท่ีพิจารณาจากฝ่ายผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ส่วนปัจจยัท่ีจะกล่าวต่อไปเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากผูฝ่้าฝืนกฎหมายเอง เหตุท่ีการบงัคบัใชก้ฎหมายใน
เมืองไทยไม่เป็นไปอยา่งเคร่งครัด ประชาชนก็มีส่วนอยา่งมาก เพราะถา้ประชาชนส่วนใหญ่เคารพ
กฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคม แลว้เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีควบคุมใหค้นปฏิบติัตามกฎหมายก็
คงไม่ตอ้งไล่จบัไล่ปรับกนัมากมายเหมือนอยา่งปัจจุบนั การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเป็นตวัอยา่งท่ีเห็น
ไดช้ดัท่ีสุด เม่ือหลายคนฝ่าฝืนได ้คนอ่ืนก็เอาอยา่งบา้ง ในท่ีสุดการฝ่าฝืนก็กลายเป็นเร่ืองปกติทัว่ไป 
แต่การปฏิบติัตามกฎหมายกลายเป็นขอ้ยกเวน้ซ่ึงสังคมไทยมีแนวความคิดท านองน้ีค่อนขา้งมาก 
ผลลพัธ์ก็คือการฝ่าฝืนกฎหมายกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคมไป อนัส่งผลใหต้วับท
กฎหมายท่ีออกมาไม่ไดช่้วยจดัระเบียบสังคมใหดี้ข้ึนตามความมุ่งหมายเท่าท่ีควร 
 
 4. การอบรมศึกษา 
 ปัจจยัขอ้น้ีเป็นเหตุต่อเน่ืองของการขาดวนิยัขอ้ท่ี 3 เพราะวนิยัของคนในชาติยอ่มสั่งสมมา
จากพฤติกรรมและการเรียนรู้ตั้งแต่วยัเด็กของคนในสังคมนั้น หากเด็กไดรั้บการเรียนรู้อบรมมาใน
ทิศทางใด เม่ือเติบใหญ่ข้ึนมา ก็จะมีแนวความคิดหรือทศันคติไปในทางนั้น เช่น ถา้ ในวยัเด็กไดรั้บ
การสั่งสอนอบรมใหเ้ห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมดว้ยการช่วยดูแลไม่ใหมี้การเปิดน ้า เปิดไฟ ทิ้งไว ้
โดยใช่เหตุในโรงเรียน พอโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมาเด็กนั้นก็จะรู้สึกหวงแหน และช่วยกนัรักษาทรัพยากร
ของชาติไปโดยไม่รู้ตวั ความคิดท่ีจะเอาทรัพยส์มบติัของชาติ เช่น ท่ี ดินสวย ๆ ในเขตอุทยาน
แห่งชาติมาท าเป็นรีสอร์ทก็จะไม่เกิดข้ึน แต่ประเทศไทยเรา การปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมี
ความคิดต่อส่วนรวมในลกัษณะน้ีนอ้ยมาก ส่วนใหญ่มกัจะสั่งสอนอบรมใหบุ้ตรหลานของตนเป็น
ผูช้นะเหนือผูอ่ื้นเสียมากกวา่ ซ่ึงการอบรมเช่นนั้นเป็นการสอนใหเ้ด็กเห็นแก่ตวัโดยปริยาย คร้ันเด็ก
เหล่านั้นเติบโตข้ึนมาทุกคนก็จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค  านึงถึงคนรอบขา้งหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลใหค้นในชาติมีลกัษณะนิสัยคิดแต่ตนเป็นใหญ่ “มือใครยาวสาวไดส้าว
เอา” หากตนไดรั้บประโยชน์แลว้ แมจ้ะผดิระเบียบบา้งก็ไม่เป็นไร จนท าใหเ้กิดค า พดูติดตลกวา่ 
“ระเบียบมีไวฝ่้าฝืน ” ซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งมากเพราะเม่ือแนวความคิดส่วนใหญ่ของคนในชาติเป็น
แบบน้ีแลว้ ก็ยากท่ีจะเห็นการบงัคบัใชก้ฎหมายในบา้นเราเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานได ้ 
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ผลกระทบต่อการขาดประสิทธิภาพ 

 ตวัอยา่งขา้งบนเป็นเพียงส่วนนอ้ยของการขาดประสิทธิ ภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายใน
เมืองไทยเท่านั้น ยงัมีขอ้เทจ็จริงท านองน้ีอีกมากมายท่ีคนไทยรู้สึกจนเกือบจะชาชินถึงความหยอ่น
ยานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของบา้นเมืองเรา ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีส่งผลต่อการพฒันาคนและการ
พฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ท าใหค้นไทยค่อย ๆ สั่งสมแนวคิดวา่ก ารฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
บา้นเมืองหรือของสังคมนั้นไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย การไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบบา้งต่างหากท่ีบางคร้ังถูกมอง
วา่เป็นความคิดท่ีไม่ค่อยฉลาด หรือไม่รู้จกัปรับตวัเขา้กบัสังคม ท านองเขา้เมืองตาหล่ิว ไม่รู้จกัหล่ิว
ตาตาม ซ่ึงในท่ีสุดก็ส่งผลใหบุ้กคลิกโดยรวมของคน ไทยกลายเป็นคนท่ีชอบคิดอะไรแบบซิกแซ็ก
โดยพยายาม หาทางหลีกเล่ียงกฎระเบียบเพื่อผลประโยชน์ของตวัเองอยูเ่สมอ วธีิการหรือช่องทาง
ใดท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงคนในสังคมพฒันาเขาไม่คิดปฏิบติักนั แต่คนไทยมกัจะท า เช่น การพิจารณา
เล่ือนยศเล่ือนต าแหน่งของขา้ราชการหรือในหน่วยงานเอก ชนท่ีมีกฎเกณฑเ์ป็นหลกัทัว่ไปวา่ให้
พิจารณาจากความรู้ความสามารถของคนเป็นส าคญั เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาจะเห็นสมควรเป็นการ
เฉพาะรายซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ ปรากฏวา่ขา้ราชการหรือพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถอยูใ่น
มาตรฐานทัว่ไปมกัจะไม่ไดรั้บการพิจารณา แต่ลูกนอ้งท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษซ่ึง
เป็นบทยกเวน้มกัจะไดรั้บการพิจารณาอยูเ่สมอ 

 เม่ือแนวความคิดหรือมาตรฐานการคิดของคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ี ก็ยากท่ี
ประเทศชาติจะพฒันาไปสู่ระบบท่ีเป็นมาตรฐานได ้หลกันิติธรรมซ่ึงเป็นอุดมคติของการปกครองท่ี
มุ่งหวงัใหก้ารอยูร่่วมกั นของคนในสังคมด าเนินไปอยา่งมีความสุขก็คงบรรลุเป้าหมายไดย้าก การ
บญัญติัหลกันิติธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญแทบจะไม่ส่งผลในทางปฏิบติัเลย 

 ผูเ้ขียนเช่ือวา่คนในระดบับนของสังคมไทยไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร นกัวชิาการ หรือนกัธุรกิจ
ต่าง ทราบดีวา่ความหยอ่นยานของการบงัคบัใชก้ฎหม ายในเมืองไทยนั้นเป็นปัญหาท่ีถ่วงความ
เจริญของประเทศเป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากน าเร่ืองดงักล่าวมาเป็นหวัขอ้ในวงเสวนา ทุกคนคงยอมรับ
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ แต่หากตั้งค  าถามต่อไปวา่ แลว้เราจะพฒันาการบงัคบัใชก้ฎหมายในบา้นเราใหดี้
ข้ึนไดอ้ยา่งไร ทุกคนคงนัง่คิดอยูน่านวา่ค าตอบคว รจะเป็นอยา่งไร บางคนอาจจะถึงขั้นสรุปวา่อยา่
ไปคิดมนัเลย ปล่อยใหม้นัเป็น “แบบไทย ๆ” ดีกวา่ ซ่ึงปัจจุบนัเช่ือวา่มีคนคิดเช่นน้ีจ านวนมาก เม่ือ
ปัญหาใดยากต่อการปรับปรุง หรือไม่คิดจะปรับปรุงก็โยนไปสู่บทสรุปวา่ มนัเป็นปัญหาแบบไทย 
ๆ และปล่อยใหเ้ป็นไปตามแบบ “ไทย ๆ” ดีกวา่ 
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 ต่อปัญหาดงักล่าว ผูเ้ขียนไม่อยากจะ ใหคิ้ดเช่นนั้น  เน่ืองจากเห็นวา่ ทุกปัญหามีทางแกไ้ด ้
ปัญหาใดฝังรากลึกยาวนาน ก็ตอ้งใชเ้วลานานในการแกไ้ขและตอ้งแกด้ว้ยความสามารถ ข้ึนอยูก่บั
วา่ผูแ้กไ้ขมีความตั้งใจท่ีจะแกไ้ขจริงหรือไม่ ถา้มีความตั้งใจจริงท่ีจะแกไ้ขก็มีปั ญหาต่อไปวา่ใครจะ
เป็นผูน้ าในการแกไ้ข ซ่ึงผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งเป็นขอ้คิดใหเ้กิดก าลงัใจไว ้ 2 กรณี คือ กรณีของ
ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง  

 ทั้งสองประเทศเป็นประเทศท่ีมีคนเช้ือสายจีนอยูเ่กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่เหตุใดปัจจุบนัคน
สิงคโปร์จึงพดูภาษาองักฤษกนัทั้งประเทศ แมบ้างคนจะพดูภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษาบรรพบุรุษได ้แต่
ภาษาราชการท่ีใชก้นัก็เป็นภาษาองักฤษ เด็กนกัเรียนเรียนภาษาองักฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
มหาวทิยาลยั เขาเร่ิมใชภ้าษาองักฤษตั้งแต่เม่ือไร ใครเป็นคนแนะน าใหใ้ช ้และใชอ้ยา่งไรจึงประสพ
ความส าเร็จ ท าใหค้นท่ีเคยพดูภาษาจีนเปล่ียนมาเป็นพดูภาษาองักฤษกนัทั้งประเทศ 

 กรณีของฮ่องกง ดินแดนแห่ง “หน่ึงประเทศสองระบบ ” ปัจจุบนัหลงัจากองักฤษส่งมอบ
เกาะฮ่องกงคืนใหป้ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะครบสัญญาเช่าแลว้ ฮ่องกงก็ยงัคงระบอบ
การเมืองการปกครองในรูปแบบเดิมท่ีองักฤษใชม้าประมาณ 200 ปี อยู่  โดยไม่น าระบบ
คอมมิวนิสตข์องประเทศแม่มาใช ้ค าถามมีวา่ท าไมคนจีนในเกาะฮ่องกงจึงมีความคิดทางการเมือง
ต่างจากคนจีนแผน่ดินใหญ่ ค าตอบง่าย ๆ ก็คือ เพราะองักฤษเป็นผูป้กครองฮ่องกงมาถึง 200 ปี แต่มี
ขอ้น่าชวนคิดวา่ จริง ๆ แลว้คนหรือแนวความคิดของคนในสังคมใดสังคมหน่ึงสา มารถ
เปล่ียนแปลงได ้แต่มีปัญหาวา่ใครเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง ผูป้กครองเป็นผูน้ าในการ
เปล่ียนแปลงหรือคนในสังคมคิดเปล่ียนแปลงกนัเอง ค าตอบน่าจะเป็นผูป้กครองเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ เพราะทั้งกรณีการเปล่ียนมาใชภ้าษาองักฤษของคนสิงคโปร์และการมีระบบ
การปกครองแบบองักฤษของคนฮ่องกง คงเป็นไปไม่ไดห้รือเป็นไปไดย้ากมากท่ีคนจีนในสิงคโปร์
จะคิดพดูภาษาองักฤษกนัทั้งประเทศดว้ยตนเอง หรือคนจีนในฮ่องกงจะมีแนวคิดแบบองักฤษโดย
ไม่มีผูน้  าหรือผูก้  าหนดนโยบาย  

 จากขอ้คิดของทั้งสองประเทศดงักล่าว เม่ือคิดถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบงัคั บใช้
กฎหมายในบา้นเราแลว้ น่ามองโลกในแง่ดีวา่เราก็มีสิทธิปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบงัคบัใช้
กฎหมายในบา้นเราไดโ้ดยไม่ปล่อยใหเ้ป็นปัญหา “แบบไทย ๆ” อีกต่อไปเพราะคนจีนในสิงคโปร์
หรือในฮ่องกงคงไม่มีผูใ้ดคิดท านองคนไทยวา่ปล่อยใหเ้ป็นปัญหา “แบบจีน ๆ” 
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 แนวทางในการแก้ปัญหา 

 จากลกัษณะการเปล่ียนแปลงของทั้งสองประเทศศึกษาดงักล่าว น่าจะสรุปแนวคิดในการ
แกปั้ญหาไดด้งัน้ี 

 1. เร่ิมทีผู้่น า  
 ผูน้ าของประเทศหรือผูก้  าหนดนโยบายของรัฐตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมก่อน มิใช่ปล่อยใหค้นในสังคม
คิดกนัเอง เช่น หากจะใหค้นกรุงเทพมหานครเคารพกฎจราจร ไม่แอบขบัรถฝ่าไฟแดง ในขณะท่ีทุก
คนยงัรอสัญญาณไฟเขียวอยู ่ต  ารวจจราจรท่ีประจ าป้อมยามซ่ึงเห็นการกระท าผดิซ่ึงหนา้ก็ตอ้งจบั
บุคคลท่ีฝ่าฝืนนั้นมาลงโทษตามสภาพความผดิอยา่งเคร่งครัดในทนัทีทนัใดก่อน เพื่อใหค้นท่ีรออยู่
ส่ีแยกและผูก้ระท าผดินั้นเองไดเ้ห็นเลยวา่การฝ่าฝืนก ฎเกณฑข์องสังคมนั้นไม่วา่จะมากหรือนอ้ย
เพียงใดก็ตอ้งไดรั้บโทษ และเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท าอีกต่อไป เม่ือทุกคร้ังท่ีฝ่าฝืน ไม่วา่จะเป็นผูใ้ด 
ก็ตอ้งถูกจบัปรับเหมือนกนัทุกคน ประชาชนก็จะรู้สึกวา่ทุกคนอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนั คนท่ีคิด
จะฝ่าฝืนอีกก็จะค่อย ๆ ลดลง ในท่ีสุดกลายเป็นบรรทดัฐานท่ีดีของสังคมต่อไป ไม่มีใครคิดขบัรถฝ่า
ไฟแดงในลกัษณะเช่นน้ีอีก ในแง่ของต ารวจผูจ้บัก็ไม่ยากท่ีจะท าใหเ้กิดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เขม้งวดได ้เพราะมีสายงานการบงัคบับญัชาอยูแ่ลว้ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถท่ีจะก าหนดนโยบายให้
ลูกนอ้งปฏิบติัตามได ้หาก ผูป้ฏิบติัรายใดไม่สนองนโยบายก็พิจารณาลงโทษไปตามระเบียบของ
ทางราชการ รายใดปฏิบติัดีปฏิบติัชอบก็ควรไดรั้บรางวลั ส าหรับตวัผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด หรือผู ้
ก  าหนดนโยบายก็ไม่ควรอา้งวา่ท าไม่ไดเ้พราะมีบุคคลอ่ืนอยูเ่หนือนโยบายเป็นขอ้แกต้วั หากมีผูใ้ด
แสดงตนอยูเ่หนือกฎหมายจริงก็ประกาศใหส้ังคมรับรู้เลย สังคมจะช่วยประณาม  

 2. การรณรงค์ (canpaign) ส าหรับผู้ตาม 
 คงจ ากนัไดว้า่ท่ีมีการรณรงคห์ลายอยา่งในประเทศไทยท่ีใชไ้ดผ้ลมาแลว้ในอดีต เช่นการ
รณรงคว์างแผนครอบครัวดว้ยค าวา่ “ลูกมากจะยากจน ” การรณรงคก์ารไม่สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ
จนปัจจุบนัไม่มีใครสูบบุหร่ีในรถโดยสารปรับอากาศ ร้านอาหารหรืออาคารท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ
อีกต่อไป ดงันั้นการปรับเปล่ียนทศันะคติของการบงัคบัใชก้ฎหมายก็น่าจะใชว้ธีิการรณรงคเ์ป็น
ตวัน าได ้ส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมมีอยูม่ากมาย ถา้ตอ้งการใหส้ังคมเปล่ียนค่านิยมไปทางใดก็สา มารถ
กระท าผา่นส่ือต่าง ๆ นั้นไดโ้ดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์และวทิย ุเม่ือคนบริโภคส่ือท่ีแสดงถึงส่ิงท่ี
ตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เช่น ตอ้งไม่จอดรถในท่ีหา้มจอด หรือตอ้งหยดุรถตรงทางมา้ลายเม่ือ
มีคนขา้มถนน ไปนานวนัเขา้จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ ทุกคนก็จะปฏิบติัตามส่ิ งท่ีส่ือน าเสนอ
ไปโดยไม่รู้ตวั แลว้ส่ิงนั้นก็จะกลายเป็นค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคมท่ีดีต่อไป 
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 มีขอ้น่าสังเกตส าหรับการรณรงคว์า่ การรณรงคใ์นเชิงบวกนั้นควรพิจารณาน ามาใชเ้ป็น
วธีิการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่การรณรงคใ์นเชิงลบ เช่น การรณรงคไ์ม่ใหค้นบุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติก็ควรจะเนน้วา่อุทยานแห่งชาติใหค้วามชุ่มช้ืนแก่คนท่ีเขา้ไปเท่ียวหรือสัตวป่์าท่ีอาศยั
ในเขตป่าสงวนนั้นอยา่งไร หากมีคนไปตดัไมท้  าลายป่าหรือรบกวนสัตวป่์าจะส่งผลใหค้วามสุขสด
ช่ืนท่ีเราจะไดรั้บจากป่าหรือสัตวป่์านั้นลดนอ้ยถอยลงอยา่งไร เม่ือคนไดรั้บรู้ถึงประ โยชน์และ
ความส าคญัของป่าไมแ้ละสัตวป่์าแลว้ ความรักและหวงแหนในป่าไมอ้นัเป็นทรัพยากรของชาติก็จะ
เกิดข้ึนกลายเป็นจิตส านึกของคนในชาติไปโดยปริยายตวั ต่างจากการน าเสนอแต่ข่าวท่ีมีแต่การตดั
ไมท้  าลายป่า การเขา้ไปสร้างรีสอร์ทในเขตป่าหรือการล่าสัตวใ์นเขตอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงลว้นแต่เป็น
การกระท าผดิกฎหมายและเป็นการเสนอข่าวในเชิงลบ การท่ีคนรับรู้ข่าวในเชิงลบน้ีมาก ๆ อาจมีผล
ใหเ้กิดความรู้สึกวา่การกระท าผดิกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดาก็ได ้ใน
ท่ีสุดเม่ือเห็นวา่คนอ่ืนท าได ้ตนเองก็คิดจะท าบา้งโดยคิดเขา้ขา้งตวัเองวา่ คนท่ีท าอยูก่่อนยงัไม่เห็น
ไดรั้บโทษเลย ซ่ึงแนวความคิดเช่นน้ีเป็นความคิดท่ีผดิอยา่งมาก เพราะคนท่ีลกัทรัพยแ์ต่ยงัไม่ถูกจบั
ด าเนินคดี ไม่ไดห้มายความวา่การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีถูก ฉะนั้น การน าเสนอข่าวสารเพื่อ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรคจึ์งน่าจะเป็นผลดี ต่อสังคมในระยะยาวและควรท ามากกวา่
การมุ่งเสนอแต่ข่าวในเชิงลบ 

 3. การให้การศึกษาแก่เยาวชน  
 เม่ือรณรงคป์รับเปล่ียนแนวความคิดและพฤติกรรมของผูใ้หญ่แลว้ ก็ตอ้งใหก้ารศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนไปดว้ยพร้อม ๆ กนั เพราะการปรับเปล่ียนค่านิยมของสังคมเพื่อใหค้นเคารพ
กฎหมายหรื อใหค้นในสังคมมีระเบียบวนิยันั้นตอ้งกระท ากนัในระยะยาวซ่ึงหากจะมีการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะยัง่ยนืมัน่คงก็ตอ้งเร่ิมปรับเปล่ียนกนัตั้งแต่เด็ก โดยอบรมสั่งสอนใหเ้ด็ก
เคารพในกฎระเบียบเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายในสังคมรอบตวัของเด็กไปก่อน เช่น ให้
เด็กรู้วา่การมาโรงเรียนสายเป็นส่ิงท่ีผดิมาก หรือการไม่บอกความจริงแก่พอ่แม่เป็นส่ิงท่ีผดิและไม่
ควรท าอยา่งยิง่ เม่ือเด็กส่วนใหญ่ตระหนกัถึงความผดิหรือความไม่เหมาะไม่ควรของการมาสายหรือ
การโกหกแลว้ พอเติบโตเป็นผูใ้หญ่เด็กเหล่านั้นก็จะรู้จกัเคารพต่อกฎหมายหรือเกรงกลวัต่อการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบของสังคมไปเอง เม่ือรัฐออกกฎหมายใดมาบงัคบัใช ้คนก็จะเคารพกฎหมาย ไม่กลา้ท่ี
จะฝ่าฝืน ซ่ึงพฤติการณ์ดงักล่าวเป็นกระจกเงาส่องใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการบงัคบัใช้
กฎหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากอบรมใหเ้ด็กเกรงกลวัต่อการกระท าผดิแลว้ ควรจะอบรมใหเ้ด็กรู้ จกัรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและรู้จกัเคารพในสิทธิของบุคคลอ่ืนดว้ย เพราะการไม่เคารพกฎหมายใน
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บา้นเมืองเรา ส่วนหน่ึงมาจากการไม่รู้สึกหวงแหนในทรัพยสิ์นส่วนรวม แทนท่ีจะช่วยกนัรักษา
ทรัพยสิ์นส่วนรวมเพื่อเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนันาน ๆ กลบัหาทางยดึถือครอบครองเอาทรัพยสิ์น
ส่วนรวมนั้นมาใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน เช่น หาทางจบัจองท่ีหลวงแลว้ท าเป็นรีสอร์ทหรือใหผู้อ่ื้น
เช่าทางเทา้หนา้บา้นเพื่อวางแผงขายสินคา้ ซ่ึงสองตวัอยา่งดงัท่ียกมาน้ีมีใหเ้ห็นกนัดาษด่ืนใน
สังคมไทย เหตุผลก็น่าจะมาจากคนไทยไม่ไดถู้กสั่งสอนอบรมใหรั้กเคารพในทรัพยสิ์ นส่วนรวม
หรือเคารพสิทธิของผูอ่ื้นนัน่เอง นอกจากจะไม่เคารพแลว้ยงัหาทางดึงเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมา
เป็นผลประโยชน์ส่วนตวัอีก ทางเทา้มีไวส้ าหรับคนเดินท่ีเจา้ของบา้นตอ้งไม่วางส่ิงใดเกะกะใหเ้ป็น
ท่ีรบกวนสิทธิแก่ผูส้ัญจรไปมา แต่ปรากฏวา่นอกจากจะใหแ้ผงลอยมาตั้งเกะกะแลว้  เจา้ของบา้นยงั
เรียกเก็บเงินค่าเช่าท่ีจากคนท่ีน าแผงลอยมาตั้งอีก ซ่ึงเท่ากบัเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบถึงสองต่อ คือ 
รบกวนสิทธิของผูอ่ื้นแลว้ยงัแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอีก 

 4. การบ ารุงความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 กล่าวโดยสรุปคือหากจะพฒันาการบั งคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ รัฐตอ้งให้
เงินเดือนแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเพียงพอ พอท่ีเขาจะมีภูมิตา้นทานต่อ
การใหสิ้นบนของผูก้ระท าความผดิได ้
 คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ เม่ือมีการใหสิ้นบนโดยผูก้ระท าผดิ เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการให้
เป็นไปตามกฎหมายก็ยอ่มหวัน่ไหวเป็นธรรมดาความคิดวา่ ควรจะรับสินบนหรือไม่รับข้ึนอยูก่บั
มโนธรรมของผูรั้บในขณะนั้นวา่อ านาจฝ่ายกุศลหรืออกุศล อยา่งใดจะมีอ านาจเหนือกวา่กนั ถา้
ความคิดฝ่ายกุศลมีเหนือกวา่ก็ปฏิเสธไม่รับแลว้ปฏิบติัการไปตามตวับทกฎหมาย แต่ถา้ฝ่ายอกุศลมี
มากกวา่ ความคิดท่ีจะรับสินบนก็เกิดข้ึนและเม่ือรับแลว้ก็ไม่ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ปล่อยใหค้นผดิลอยนวลไป 

 จุดเปล่ียนท่ีส าคญัวา่จะรับหรือไม่รับ นอกจากคุณธรรมและศกัด์ิศรีของผูน้ั้นจะเป็นตวัช้ีวดั
แลว้ ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจก็มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจท่ีจะรับห รือไม่รับ ถา้ผูป้ฏิบติัการให้
เป็นไปตามกฎหมายผูใ้ดมีความจ าเป็นทางดา้นการเงินอยา่งมากในขณะท่ีตอ้งตดัสินใจ ต่อใหผู้น้ั้น
มีคุณธรรมสูงส่งเพียงใด ความหวัน่ไหวท่ีจะรับสินบนท่ีมีผูเ้สนอใหย้อ่มเกิดข้ึนเป็นธรรมดา 
เหมือนกบัความผดิฐานลกัทรัพยก์็เกิดจากการกระท าของผูท่ี้ไม่มีอะไรจะกินอยา่งมากมาย 

 ดงันั้นเพื่อขจดัความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นการเงินออกใหเ้หลือแต่คุณธรรมหรือมโน
ธรรมแท ้ๆ ของผูน้ั้น รัฐก็ควรจะใหค้่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่ง
เพียงพอ ไม่ใหเ้ดือดร้อนจนใชเ้ป็นขอ้อา้งไดว้า่เงินเดือนนอ้ยจึงต้ องรับสินบน จริงอยูเ่งินไม่ใช่เป็น
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ตวัวดัวา่จะไม่รับสินบน คนมีเงินก็รับสินบนได ้แต่อยา่งไรก็ตาม คนมีเงินนอ้ยก็เส่ียงท่ีจะรับสินบน
มากกวา่ ดงันั้นหากรัฐมีเงินพอและจดัสรรค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีเพียงพอ โอกาสท่ีคนจะ
ไม่เส่ียงรับสินบนก็น่าจะมีมากกวา่ ส่วนคนมี เงินแลว้แต่ยงัรับสินบนอยูก่็สามารถใชว้ธีิการลงโทษ
เป็นตวัควบคุมได ้โดยหากผูใ้ดถูกจบัไดว้า่ทุจริตคอร์รัปชัน่ก็ใชว้ธีิลงโทษอยา่งเด็ดขาดและรุนแรง 
เพราะถือวา่รัฐไดจ้ดัสรรเงินเดือนใหใ้นระดบัท่ีพอมีพอกินแลว้ เม่ือมีการลงโทษอยา่งเคร่งครัดแลว้ 
ต่อไปคนท่ีคิดจะทุจริตคอร์รัปชัน่ก็จะมีนอ้ยลง การเสนอใหสิ้นบนและการรับสินบนยอ่มไม่มีผูใ้ด
คิดท า เพราะจะตอ้งไดรั้บโทษรุนแรง เม่ือผูป้ฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไม่ยอมรับสินบนเสีย
แลว้ กฎหมายก็ยอ่มเป็นกฎหมาย ใครท าผดิก็ตอ้งไดรั้บโทษเช่นเดียวกนัทุกคน บา้นเมืองก็อยูก่นั
อยา่งเป็นสุขและมีระเบียบ 

 มีขอ้สังเกตสั้น ๆ ส าหรับเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนวา่ รัฐตอ้งสูญเสียเงินจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่ไปมากมาย ไม่วา่การหลีกเล่ียงภาษีดว้ยการช่วยเหลือของเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือ การไม่จบั
ปรับตามกฎหมายเพราะเจา้พนกังานต ารวจรับสินบน เงินดงักล่าวเหล่าน้ีหากน ามาเ ป็นเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีสุจริตแลว้น่าจะเพียงพอและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอยา่ง
มาก เพราะรัฐจะไดไ้ม่สูญเสียงบประมาณท่ีพึงได ้ในขณะเดียวกนัก็เสริมสร้างหลกันิติธรรมของ
ประเทศใหเ้ป็นท่ีเห็นประจกัษแ์ก่ชาวโลกดว้ย 

 

บทสรุป 

 ดงัท่ีไดน้ าเสนอมาในตอนตน้ ผูเ้ขียนมีความคิดในแง่บวกวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายของไทย
ท่ีทุกคนยอมรับวา่หยอ่นยานไม่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแกไ้ขพฒันาได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาและ
ความตั้งใจจริงของกลุ่มผูน้ าหรือผูก้  าหนดนโยบายของประเทศวา่มีความจริงใจท่ีจะแกไ้ขเพียงใด 
เม่ือผูน้ าเร่ิมกระบวนการแกไ้ขแลว้ ประชาชนก็จะเป็นผูต้ามเอง เพราะประชาชนเป็นส่วนประกอบ
ของสังคม คงคาดหวงัใหค้นในสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัในหลายมิติลุกข้ึนมาสร้างระเบียบวนิยั
พร้อมกนัจนเป็นค่านิยมของประเทศไปได ้รัฐจะตอ้งเป็นผูน้ าก่อน เม่ือวนัหน่ึงท่ีคนในรัฐรู้สึกวา่ 
ส่ิงท่ีรัฐวางกรอบใหเ้ ดินหรือปฏิบติัเป็นเร่ืองปกติท่ีทุกคนตอ้งเดินตามหรือปฏิบติัตามแลว้ ส่ิงนั้นก็
จะกลายเป็นบรรทดัฐานของสังคมสืบไป และเม่ือการบงัคบัใชก้ฎหมายซ่ึงถือเป็นบรรทดัฐานของ
สังคมส่วนหน่ึงไดพ้ฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน โดยทุกคนไดรั้บการปฏิบติัภายใตก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียม
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กนัแลว้ ว ันนั้นก็คงจะกล่าวไดว้า่ สังคมไทยมีหลกันิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครองประเทศ
อยา่งแทจ้ริง มิใช่มีหลกันิติธรรมแต่เพียงบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

            

 
 


