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คํานํา 

  ปจจุบันผูเขียนดํารงตําแหนง รองผูบังคับการปราบปราม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบชวย

การปฏิบัติหนาท่ีของผูบังคับการปราบปราม ในการปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของกองบังคับการปราบปราม โดยในการปฏิบัติหนาท่ี ผูบังคับการปราบปรามไดมีคําสั่ง

มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมดูแลงานของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ซ่ึงมีหนาท่ี

หลักในการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาจนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนท่ัวไป 

  จากการท่ีไดรับมอบหมายกํากับดูแลการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา กอง

กํากับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ไดจัดทําแนวทาง มาตรการในการแกไขปญหาตามนโยบาย

ของ ผบ.ตร. แตยังมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือเรื่องการบริหารการแกไข

ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา โดยศึกษาถึงสาเหตุของปญหา และรวบรวมข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของท่ีนํามาใชในการแกไขปญหาดังกลาว หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะเปน

ประโยชนแกผูสนใจไดพอสมควร 

      พันตํารวจเอก กฤษฎา  กาญจนอลงกรณ  

                                                         มีนาคม 2557       
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คูมือ การบริหารการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 

บทนํา 

  วัยรุนเปนวัยของการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงระหวางวัยถือ

เปนชวงสําคัญท่ีสุดเนื่องจากอนาคตของวัยรุนจะเปนอยางไร จะเริ่มจากสิ่งท่ีเขาไดรับในวัยนี้ 

สภาพแวดลอมรอบๆ ตัวมีอิทธิพลมาก เพราะจะทําใหพวกเขาซึมซับในสิ่งท่ีสังคมนั้นๆ กระทํา หาก

สังคมท่ีเขาอยูเปนสังคมท่ีดีถือเปนโชคดีของพวกเขา แตถาอยูในสังคมท่ีไมดีเขาก็จะไดรับและซึมซับ

พฤติกรรมท่ีไมดีนั้นไปดวย  

  ปญหาทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุนในสังคมไทยเริ่มรุนแรงข้ึนทุกวัน ซ่ึงบางก็มีท้ังท่ีเปนขาว

ตามหนาหนังสือพิมพ และไมเปนขาว ซ่ึงในแตละครั้งก็จะมีผูท่ีไดรับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันท้ังสองฝาย 

ทําใหสรางความเดือดรอนกับตัวผูกอเหตุเองและผูปกครองของกลุมเด็กวัยรุน ซ่ึงท่ีผานมาทาง

หนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ก็ไดมีการหาแนวทางปองกันและแกไขปญหานี้มาโดยตลอด เพ่ือลดและ

ปองกันทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน ปญหานี้ไดสรางความเสียหายท้ังกับตัวนักศึกษาเองและชื่อเสียง

ของสถาบันอีกดวย 

  ปจจุบันนี้ นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีการประกาศสงครามกันผานทางอินเตอรเน็ตใน

เว็บไซตตางๆ โดยมีการเขียนคําทาทาย หรือประกาศวาจะยึดสัญลักษณ เชน หัวเข็มขัด ของสถาบัน

ฝายตรงขามใหได รวมถึงใชถอยคํายั่วยุรุนแรงวาจะ “เด็ดหัว” นักศึกษาสถาบันคูอริ ซ่ึงในชวงท่ีใกล

วันสถาปนาของแตละสถาบันการทําสงครามทางอินเตอรเน็ตยิ่งรุนแรง และนาเปนหวง  ซ่ึงในปจจุบัน

ไมเพียงแคกลุมวัยรุนเทานั้นยังเขาไปถึงการทะเลาะวิวาทกันขามสถาบันอีกดวย   การทะเลาะวิวาท 

ปะทะ ตอสู เพ่ือ "ศักดิ์ศรีสถาบัน" ของ "นักศึกษาอาชีวะ" ไดกลายเปน "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ท่ียากจะ

แกไข แตก็จําเปนตองแก เนื่องจากปญหาดังกลาวนอกจากจะสรางความอกสั่นขวัญผวาใหแกสังคม 

ทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตแลว ยังสรางความเสื่อมเสียและทําลายความนาเชื่อถือใหกับ

สถาบันการศึกษา ซ่ึงเปน "เสาหลัก" ของการผลิตทรัพยากรมนุษยอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศอีกดวย  เหตุการณการทะเลาะวิวาท ระหวางนักศึกษาอาชีวะตางสถาบันท่ีนับวันยิ่งจะทวี
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ความรุนแรงมากข้ึน โดยเม่ือไมนานมานี้ไดเกิดกรณีการใชอาวุธปนไลยิงกันจนเปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บ

และเสียชีวิตนั้น ถือเปน "ปญหาเรื้อรัง" ท่ีสังคมตองการหาหนทางเยียวยา และแกไขอยางเรงดวน 

  ในปจจุบัน ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดมีการประชุมหารือ เพ่ือหามาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยการนํามาตรการเชิงรุกและมาตรการระยะยาว

รวมกันนํามาบูรณาการกับมาตรการท่ี ศธ. ใหกับสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การทํางานรวมกัน

ระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา และสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

  ในสวนของกองบังคับการปราบปราม สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

แกไขปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําคูมือการบริหารการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 

นักศึกษา เพ่ือใหเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติ สามารถนําแนวทาง มาตรการเชิงรุกและระยะยาว ไป

ปฏิบัติใช ไดอยางถูกตองตามข้ันตอน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี และสงผลท่ีดีในการแกไข

ปญหา 

วัตถุประสงคของคูมือ  

  1. เพ่ือรวบรวมแนวทาง มาตรการในการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน 

นักศึกษา อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติ วิธีการ ปญหาและการ

แกไขปญหาตาง ๆ โดยมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  2. การจัดทําคูมือการบริหาร ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานได

มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน 

นักศึกษา 

ประโยชนของคูมือ 

  ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และสามารถแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน 

นักศึกษาไดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความสําคัญของงานและการบริหาร 

  บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ/ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  กองบังคับการปราบปราม  อยูภายใตสังกัด กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดท่ีมีโทษทางอาญา เก่ียวกับชีวิต 

รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม และความผิดเก่ียวกับการกอความไมสงบ

สุขแกประชาชน ท่ีตองใชกําลังปฏิบัติการเสริมจํานวนมาก หรือสนับสนุนการปองกันและปราบปราม

การกอการจราจลและควบคุมฝูงชน ระงับเหตุฉุกเฉิน หรือปราบปรามการกอการราย การกอ

วินาศกรรม การจับกุมคนรายท่ีมีอาวุธรายแรงท่ัวราชอาณาจักร ปฏิบัติงานดานรถสายตรวจ มีหนาท่ี

รักษาถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราชอาคันตุกะ และบุคคลสําคัญ 

  ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติ 

  กองกํากับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการ

รักษาความสงบเรียบรอย   ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนสอบสวนการกระทําผิดท่ีมี

โทษทางอาญาเก่ียวกับ ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ผูมีอิทธิพล มือปนรับจาง อาวุธสงคราม และความผิด

อันเก่ียวกับการกอความไมสงบสุขแกประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีของกองบัญชาการตํารวจนครบาล การ

รักษาความปลอดภัยสถานท่ีทําการ รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมายปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในเขต

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตํารวจนครบาล จึงอยูภายใตความรับผิดชอบของ กองกํากับการ 1 กอง

บังคับการปราบปรามโดยไดยึดแนวทางและมาตรการตามนโยบายของ ผบ.ตร. โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

    1. จัดทําขอมูลจัดทําขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไมเรียบรอย และ/หรือ

เคยมีประวัติทะเลาะวิวาท กระทําความผิดเก่ียวกับการม่ัวสุมแขงรถในทางสาธารณะ เก่ียวกับทรัพย 

และยาเสพติด 
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    2. จัดทําแผนงาน/โครงการปองกันและแกไขปญหานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษากอ

เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษากลุมเปาหมายท้ังรัฐและเอกชน เชน กําหนดจุดเฝาระวัง การแจงเหตุ 

เปนตน 

    3. วิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยง/ลอแหลมตอการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ระหวางนักเรียน 

นักศึกษาแตละสถาบัน  

    4. จัดตั้งศูนยประสานงาน ระหวางสถาบันศึกษากับกองบังคับการปราบปราม เฝา

ระวังติดตามพฤติกรรมนักเรียนในและนอกสถานศึกษา กวดขันสถานบันเทิงซ่ึงเปนแหลงม่ัวสุม จูโจม

ตรวจคนสถานศึกษาหรือสถานท่ีขางเคียงซ่ึงใชซุกซอนอาวุธ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในคาย

ทหาร 

   5. จัดใหมีการติดตามเฝาระวังจุดเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง ท่ีนักเรียนนักศึกษาจะกระทํา

ความผิด ท้ังนี้ใหประสานกับตํารวจทองท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกันในการสุมตรวจจุดเสี่ยง

หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง หากปรากฏพบวามีนักเรียนนักศึกษาท่ีกระทําความผิดใหดําเนินการตามกฎหมายโดย

เครงครัด 

  6. การปรับแกบทลงโทษทางกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาวะการกระทําความผิดใน

ปจจุบันท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน    

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หนาท่ี) สําหรับผูบริหารรับผิดชอบ มีดังนี้ 

   1. จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางเจาหนาท่ีตํารวจ ผูบริหารสถานศึกษา ครูฝาย

ปกครอง ผูนําชุมชน และผูปกครอง อยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง โดยผูบริหารสามารถขอความ

รวมมือผูอํานวยการโรงเรียนตาง ๆ  เพ่ือจัดทําขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไมเรียบรอย 

และ/หรือเคยมีประวัติทะเลาะวิวาท กระทําความผิดเก่ียวกับการม่ัวสุมแขงรถในทางสาธารณะ 

เก่ียวกับทรัพย และยาเสพติด รวมท้ังเชิญบิดา มารดา ผูปกครองของผูมีพฤติกรรมไมเรียบรอยฯ 

มารวมพิจารณาแนวทางในการเฝาระวังและควบคุมความประพฤติรวมกัน และใหจัดเจาหนาท่ีเขาไป

อบรมแนะนํากลุมเสี่ยงเพ่ือปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตอง   ใชมาตรการทางปกครองของสถานศึกษาเพ่ือลด
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แรงจูงใจในการกระทําความผิด ถาไมเปนผลและพบวายังมีพฤติกรรมเสี่ยง ใหหัวหนาสถานีตํารวจ

พิจารณาเพ่ิมความเขมในการติดตามควบคุมความประพฤติ 

   2. จัดเจาหนาท่ีตํารวจเปนผูแทนรวมกับ ศธ. ในการจัดทําแผนงาน/โครงการปองกัน

และแกไขปญหานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษากอเหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษากลุมเปาหมายท้ังรัฐ

และเอกชน เชน กําหนดจุดเฝาระวัง การแจงเหตุ เปนตน 

    3. กําหนดมาตรการเชิงรุกในการปองกัน เชน จัดสายตรวจปรากฏกายในชวงเวลาท่ี

เหมาะสม สุมตรวจอาวุธ สิ่งผิดกฎหมาย นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความประพฤติไมเรียบรอยในท่ี

สาธารณะ ขอความรวมมือผูประกอบการรานคาบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง/ลอแหลม ตลอดจนนายตรวจรถ

ประจําทางสาธารณะท่ีประจําบริเวณปายรถประจําทุกแหงใหแจงขอมูลเบาะแส หากมีกลุมนักเรียน 

นักศึกษารวมตัวและมีแนวโนมจะกอเหตุทะเลาะวิวาท ใหทราบโดยเร็วท่ีสุด 

   4. มอบหมาย ผกก. และหรือ รอง ผกก.  ใหเปนหัวหนานายตํารวจประสานงาน

โรงเรียน สถานศึกษาทุกแหงใหชัดเจน และกําหนดชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือรับ - แจงขอมูล

เบาะแส ระหวางโรงเรียน สถานศึกษา เครือขายผูปกครอง เครือขายรานคาผูประกอบการบริเวณ 

โรงเรียน สถานศึกษา และผูปกครองของกลุมเสี่ยง โดยตองติดตอไดตลอดเวลา 

   5. กําชับสายตรวจ สายตรวจจราจร และฝายสืบสวน ท่ีตรวจพบนักเรียน นักศึกษา 

ในท่ีสาธารณะ ปายรถประจําทางสาธารณะในยามวิกาล/หรือในพ้ืนท่ีเสี่ยง ลอแหลม ตอการถูก

ประทุษรายตอทรัพย หรือตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม รีบติดตอบิดา มารดา ผูปกครอง ใหมารับ

กลับโดยเร็วท่ีสุด หรือหากไมสามารถรับไดโดยเร็วใหพาไปท่ีสถานีตํารวจหรือสถานท่ีปลอดภัย 

    6. เนนย้ําขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน ใหบังคับใชกฎหมายอยาง

เครงครัดและจริงจังนํา พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรการทางปกครอง เชน พักใช เพิก

ถอนใบอนุญาตทุกประเภท มาบังคับใชกับ บิดา มารดา ผูปกครอง บุคคล นิติบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การกระทําความผิดของนักเรียน นักศึกษา อยางเด็ดขาดแลวแตกรณี  
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 การวิเคราะหปญหา 

  ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนท่ีผูบริหารเกี่ยวของ 

   1. สถานศึกษายังไมคอยใหความรวมมือในการใหขอมูลเทาท่ีควร เนื่องจากยังไม

ไววางใจในความเปนมืออาชีพของของตํารวจและยังไมเขาใจในความตองการในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ตํารวจ จึงยังไมเต็มใจในการใหขอมูลและสนใจท่ีจะดําเนินการรวมกัน ทําใหไมทราบสาเหตุของ

ปญหาอยางแทจริง 

    2. การจัดตั้งศูนยประสานงานระหวางสถานศึกษากับกองบังคับการปราบปราม ยัง

ไมไดรับการรวมมือจากสถานศึกษา อีกท้ังการขาดแคลนกําลังพลของเจาหนาท่ีตํารวจในการ

ปฏิบัติงาน 

   3. การจัดอบรมบุคลากรท่ีมีความสามารถในการถายทอดและสรางสัมพันธกับ

นักศึกษา ยังมีจํากัด โดยตองมีการเฟนหาและนํามาอบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติม  

   4. การบังคับใชกฎหมายยังทําไดไมเด็ดขาด 

แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไขปญหา 

  แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

    ทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนภายใตความเชื่อวาความรวมมือ

ของตํารวจและสุจริตชนในชุมชน จะสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมสวนใหญได จุดเดนของตํารวจ

ผูรับใชชุมชนคือ การเขาไปฝงตัวเพ่ือรับใชใหบริการประชาชน จนกระท่ังประชาชนเกิดความไวเนื้อ

เชื่อใจ ตํารวจกับประชาชนไมหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน จากนั้นจึงรวมมือกันแกปญหาใหชุมชน 

ทายสุดอาชญากรรมก็จะคอยๆ ลดลงเอง 

    ลักษณะอันพึงประสงคของตํารวจผูรับใชชุมชน (community Policing Officer,CPO) 

     ผูปฏิบัติงานตํารวจผูรับใชชุมชน  ตองเขาทํางานและอยูประจําในชุมชนและอยู

ประจําชุมชน เปนระยะเวลาคอนขางยาวนาน ดังนั้นพฤติกรรมตางๆของผูปฏิบัติงานมักมีผลตอความ
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นึกคิดของประชาชนในชุมชน ตลอดจนผูมีสวนรูเห็นอ่ืนๆ ในเบื้องตนตัวผูปฏิบัติงานรับใชชุมชนยอม

เปน “เบาแหงความรูสึก” โดยตรงแตในทายท่ีสุดก็จะขยายไปถึงสถาบันตํารวจในภาพรวมดวย 

เพ่ือใหบังเกิดผลดี จึงควรคัดเลือกผูมีคุณสมบัติดังนี้ 

               1. ควรเปนผูสามารถทํางานประสานภายในชุมชนไดอยางเหมาะสม 

               2. มีความเขาใจในงานบริการ สามารถคนหาและตอบสนองความตองการของชุมชนได 

               3. เปนผูมีความสามารถวิเคราะหและเขาชุมชนนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

               4. สามารถประสานงานกับผูนําชุมชน นักการเมือง(ตั้งแตระดับทองถ่ินจนกระท่ังถึง

ระดับชาติ) เจาของธุรกิจเจาของรานคายอยบริเวณปากซอยหรือหัวมุมถนนและเจาหนาท่ีหนวยอ่ืนๆ

ของรัฐท่ีเก่ียวของ ตลอดจนตองเขาใจทรัพยากรในชุมชนนั้นเปนอยางดี 

               ๕.สามารถเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางกลุมยอยๆ 

        6. เปนผูท่ีมีความเชื่อวาทฤษฎีตํารวจรับใชชุมชน สามารถแกปญหาอาชญากรรมได

จริง คือตองศึกษาทฤษฎีนี้อยางจริงจังจนเขาใจ 

  ทฤษฎีตํารวจยุคใหม 

    เนื่องจากอดีตถึงปจจุบันตํารวจไทยใชแนวทางการทํางานโดยมุงเนนการบังคับใช

กฎหมายเปนหลัก โดยพยายามระดมจับกุมผูกระทําผิดใหไดจํานวนมากๆ แตวิธีการดังกลาวไม

สามารถลดอาชญากรรมได ตอมาตํารวจเริ่มมองเห็นความจริงวาการทํางานเพียงลําพังโดยปราศจาก

ความรวมมือจากประชาชนไมอาจทําใหงานตํารวจประสบความสําเร็จได ตอมาในป 2531 ตํารวจไทย

จึงไดใชแนวทางการบังคับใชกฎหมาย ควบคูกับตํารวจชุมชนสัมพันธ แตก็ยังไมสามารถทําให

อาชญากรรมลดลงได ตรงกันขาม อาชญากรรมในประเทศไทยยังคงสูงอยางตอเนื่อง ภาพลักษณของ

ตํารวจในสายตาประชาชนยังไมดี ตํารวจยังคงมีตนทุนทางสังคมต่ําอยูเชนเดิม สะทอนใหเห็นวาทิศ

ทางการทํางานของตํารวจไทยกําลังเดินไปในทางท่ีไมถูกตอง 

    ตํารวจไทยไมใชเปนตํารวจประเทศเดียวท่ีประสบปญหา แตตํารวจในประเทศท่ีใช

แนวทางการทํางานท่ีมุงเนนการบังคับใชกฎหมายเปนหลักจะประสบปญหาเชนเดียวกัน โดยปญหานี้
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เกิดข้ึนกับตํารวจในสหรัฐอเมริกา เม่ือศตวรรษท่ี 19 ท่ีใชกฎหมายอยางเครงครัด จับกุมผูกระทําผิด

ในพ้ืนท่ีตางๆ ไดจํานวนมาก แตอาชญากรรมก็ไมลดลง ตอมาไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการ

ทํางานใหมท่ีมีประสิทธิภาพ จนกระท่ังคนพบ community Policing Officer (CPO) หรือทฤษฎี

ตํารวจผูรับใชชุมชน ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีพลิกโฉมหนาวงการตํารวจของสหรัฐอเมริกาและวงการตํารวจโลก 

โดยใหตํารวจเปลี่ยนทิศทางการทํางานจากการเปนผูใชอํานาจบังคับใชกฎหมายกับประชาชน เปน

การหันหนาเขาหาประชาชน ทําหนาท่ีปกปองและใหบริการ สรางความคุนเคย ใหความจริงใจ จน

ไดรับความไววางใจจากประชาชน 

    เม่ือประชาชนไววางใจ ก็จะใหขอมูล ใหขาว บอกปญหาและความตองการใหตํารวจ

ทราบ จากนั้นตํารวจกับประชาชน ก็จะรวมมือกันแกปญหาใหตรงตามความตองการ การทํางานโดย

ใช ทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน ทําใหสถานการณของตํารวจสหรัฐอเมริกา คอยๆ ดีข้ึนเปนลําดับ 

    ตํารวจตองทํางานใหครบท้ัง 5 ทฤษฎี กับอีก 1 หลักการ คือ 1. ทฤษฎีบังคับใช

กฎหมาย (Law Enforcement Approach) โดยการทําหนาท่ีจับผูราย 2. ทฤษฎีตํารวจชุมชน

สัมพันธ (Police Community Relations) โดยทําหนาท่ีเปนเพ่ือนของชุมชน ชวยลดความขัดแยง

และเพ่ิมชองทางการสื่อสารระหวางตํารวจกับประชาชน 3. ทฤษฎีตํารวจผูรับใชชุมชน (Community 

Policing) โดยทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ 4. ทฤษฎีปองกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอม (Crime 

Prevention Through Environmental Design หรือ C.P.T.E.D.) โดยทําหนาท่ีเปนนักวางแผน

ปองกัน 5. ทฤษฎีหนาตางแตก (Broken Windows Theory) โดยทําหนาท่ีเปนผูตรวจตราความ

เรียบรอย เม่ือพบปญหา ใหรีบแกไขทันที กอนท่ีปญหาเล็กๆ จะลุกลามกลายเปนเรื่องใหญ สวนอีก

หลักการ คือ หลักการพัฒนาและแกปญหาท่ีพลิกผันไปตามแนวทางของชุมชน (Community 

Oriented Policing and Problem Solving หรือ C.O.P.P.S) โดยทําหนาท่ีเปนนักวิเคราะหและ

แกปญหา 

    ท้ังนี้ องคกรตํารวจตองเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหนวยงานท่ีทําหนาท่ีปราบปราม

เปนหลัก มาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีปกปองและใหบริการเปนหลัก เปลี่ยนเปาหมายจากการจับกุม

ใหไดจํานวนมากๆ เพ่ือตองการลดอาชญากรรม เปนมุงลดความหวาดระแวงภัยของประชาชน ท้ังนี้ได

พิสูจนใหเห็นแลวจากโครงการทดลองหลายๆ แหง ท่ีสงตํารวจผูรับใชชุมชนเขาไปปฏิบัติหนาท่ี เชน 
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ชุมชนวัดเชิงหวาย เขตเตาปูน กรุงเทพฯ, ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ฯลฯ 

ซ่ึงทุกแหงประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 

  ทฤษฎีกระจกแตก(Broken Windows Model) 

     เปนรูปแบบใหมของกระบวนทัศน ตํารวจผูรับใชชุมชน ยึดปรัชญาการทํางานในเชิงรุก 

เนนความสามารถในการแกปญหา ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายวิธีการนี้มองวา ประชาชนเปน

หุนสวนในการควบคุมปญหาอาชญากรรม และในขณะเดียวกันก็เปนลูกคาของตํารวจดวยการ

แกปญหาอาชญากรรมดวยการทํางานรวมกับชุมชนและอาศัยพลังชุมชนเขามีสวนรวมในการกําหนด

พันธกิจการปฏิบัติ ทําใหตํารวจอยูในแนวหนาตลอดมา 

   กลยุทธสําคัญของทฤษฎีหนาตางแตก (Broken Windows Model)เนนใหผูกระทํา

ผิดสํานึกผิดและรับผิดชอบเยียวยา ชดใชความเสียหาย Broken Windows Model ไดเสนอแนะ

หลักการสราง partnership ในชุมชนดังนี้ 

    - สรางการมีสวนรวมอยางมีความหมายจากเหยื่ออาชญากรรมและ ชุมชน 

   - หุนสวนเนนจากกลุมเพ่ือนบาน โรงเรียน กลุมธุรกิจ กลุมความเชื่อ ให 

นําผูกระทําผิดเขารับการสนับสนุนและชวยเหลือจากกลุมเหลานั้น 

   - สรางกระบวนการทํางานแบบเคียงบาเคียงไหลกับหนวยงานในกระบวนการ 

ยุติธรรมตามธรรมดา ในลักษณะหุนสวน มุงเปาท่ีความปลอดภัยสาธารณะและความสงบสุข 

   - เปนหุนสวนกับองคกรเพ่ือบริการชุมชนและบริการสังคมท้ังหลาย 

หนวยงานบําบัดรักษายาเสพติด และองคกรท่ีไมแสวงหากําไรเพ่ือการฟนฟูและดูแลผูกระทําผิด 

   - พัฒนาระบบการสื่อสารกับชุมชน ใหความรูและขอมูลขาวสาร เพ่ือเพ่ิมความ

รวมมือจากชุมชนเปนสําคัญ 
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 ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 

  กฎหมายอาญา ขอยกประเภทของความผิดท่ีกฎหมายกําหนดไวในเรื่องสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของ

กับปญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุน ดังตอไปนี้ 

    1. การทํารายรางกาย-ชีวิต-ความผิดตอเสรีภาพ  พฤติกรรมการใชความรุนแรงของวัยรุนใน

ยุคปจจุบันดูเหมือนจะกลายเปนเรื่องปกติของวัยรุนไปแลว การยกพวกตีกัน การดักทํารายนักเรียน

จากโรงเรียนคูอริ ท้ังการใชมือเปลา การใชไมเปนอาวุธจนกระท้ังปนหรือระเบิดขวดเขาห้ําหั่นฝายตรง

ขาม เรื่องเหลานี้เปนเรื่องท่ีบั่นทอนอนาคตของวัยรุนไทยใหตองไปใชชีวิตในสถานพินิจฯ แทนท่ีจะได

เอาเวลามาศึกษาเลาเรียนเพ่ือจะไดสามารถศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหรือการไดงานดีๆ ทําในอนาคต 

   1.1 การทํารายรางกาย กฎหมายอาญาไดกําหนดใหผูท่ีทํารายรางกายผูอ่ืนตองรับ

โทษตามที่กฎหมายกําหนด หากการทํารายรางกายนั้นไมถึงกับทําใหเกิดอันตรายแกกายมากนัก 

เชน ถูกเล็บขวนจมูกเปนแผลยาว 1 ซม.   ผูท่ีกระทําตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 

1,000 บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ แตถาผลจากการถูกทํารายรุนแรงข้ึนข้ันริมฝปากแตก ฟนหัก ฟนโยก 

ในกรณีนี้ผูกระทําจะตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ แตหากผลจากการทํารายรางกายนั้นทําใหผูถูกทํารายไดรับอันตรายอยางสาหัส เชน ตาบอด หูหนวก 

หนาเสียโฉม เสียแขน นิ้วหรืออวัยวะใดๆ หรือปวยเจ็บจากการถูกทํารายเกินกวา 20 วัน ผูท่ีทําราย

รางกายจะตองถูกโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป 

                 1.2 การชุลมุนตอสู (การยกพวกตีกัน)  การชุลมุนตอสูหรือการยกพวกตีกันนั้น 

หมายถึง การตอสูกันตั้งแตสามคนข้ึนไปและการตอสูนั้นทําใหผูตอสูคนใดคนหนึ่งถูกทํารายจนเปน

อันตรายสาหัส ผูท่ีเขารวมตอสูทุกคนจะมีความผิดแมวาตนเองจะไมไดทํารายคนท่ีไดรับอันตราย

สาหัสเลย โดยจะตองถูกระวางโทษไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

             1.3 การฆาคนตาย  การทํารายรางกายผูอ่ืนและการชุลมุนหรือตอสูหรือการยกพวก

ตีกันในหลายครั้งเปนเหตุใหผูท่ีถูกทํารายถึงแกความตาย ซ่ึงอาจจะไมไดเสียชีวิตในทันทีทันใดนั้น แต

ไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหรือท่ีบาน สิ่งเหลานี้ไมทําใหผูท่ีทํารายผูอ่ืนหรือผูรวมชุลมุนตอสูพนจาก

ความผิดตองรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต 15 ปถึง 20 ป แตถาการฆาคน

ตายโดยไดไตรตรองไวกอนผูกระทําจะตองถูกระวางโทษประหารชีวิต 
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            1.4 ความผิดตอเสรีภาพ  เปนการกระทําความผิดโดยการขมขูหรือใชกําลังทําราย

จนผูถูกขมขูนั้นยอมตามท่ีผูขมขูตองการ เชน กรณีท่ีนักเรียนโรงเรียนคูอริบังคับใหอีกฝายหนึ่งยอม

ถอดเข็มขัดหรือเสื้อของสถาบัน หรือการรับนองท่ีรุนพ่ีบังคับใหนองตองกระทําอยางใดอยางหนึ่งโดย

ท่ีรุนนองไมยอมแตตองทําตามเพราะกลัวจะถูกทําราย เปนตน สําหรับผูท่ีกระทําผิดตอเสรีภาพนี้

จะตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาผูกระทํา

ผิดไดกระทําโดยมีอาวุธหรือรวมกันทําผิดตั้งแตหาคนข้ึนไปจะตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 

หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  2. หม่ินประมาทและดูหม่ิน  การทะเลาะเบาแวงของวัยรุนเปนเรื่องท่ีพบเห็นกันท่ัวไป บางก็

มีการดาทออาจดวยคําหยาบคาย บางก็รายปายสีกัน สิ่งเหลานี้ลวนเปนเหตุใหเกิดการกระทบกระท่ัง

ท่ีรุนแรง อันอาจนําไปสูการทํารายรางกายกันในท่ีสุด เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุดังกลาวข้ึน กฎหมาย

จึงกําหนดความผิดในเรื่องนี้ไว ดังนี้ 

             2.1 หม่ินประมาท  การหม่ินประมาท หรือการใสความบุคคลอ่ืนใหไดรับความ

เสียหายเปนเหตุให ผูท่ีถูกใสความนั้นเสียชื่อเสียง ถูกผูอ่ืนเกลียดชัง เชน น.ส. ย ไมชอบ น.ส. ค จึงไป

ใสความวา น.ส. ค กอดจูบไดเสียกับผูชายให น.ส. ช ฟง หรือการท่ี น.ส. ย พูดถึง น.ส. ค ให น.ส. ช 

ฟงวา น.ส. ค เปนอีกะหรี่เถ่ือนไมมีเงินก็ใหเอา เปนตน ผูกระทําความผิดฐานนี้จะตองถูกระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

           .  2.2 ดูหม่ินซ่ึงหนา การดูหม่ินซ่ึงหนา คือ การพูดจาดูถูกเหยียดหยามทําใหอับอาย

ขายหนาอาจเปนคําดาดวยถอยคําหยาบคาย หรือการแสดงออกดวยกิริยาทาทาง เชน การใหของลับ 

เปนตน 

  จะเห็นไดวา การหม่ินประมาทแตกตางจากการดูหม่ินซ่ึงหนา โดยการหม่ินประมาทนั้น

ผูกระทําจะกระทําลับหลังผูเสียหายในขณะท่ีการดูหม่ินซ่ึงหนาผูกระทําไดทําตอหนาผูเสียหาย ผูท่ี

กระทําความผิดโดยดูหม่ินซ่ึงหนาจะตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1 พัน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจในการแกไขปญหาการทะเลาะ

วิวาทกันของนักเรียนนักศึกษา 

  1. การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพ่ือแกไขปญหานักเรียนนักเลงตีกัน 

            ปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนท่ีไมอาจเรียกวา “นักเรียน” แตควรเรียกวา 

“นักเลง” นั้นเกิดข้ึนบอย ๆ จนบางครั้งทําใหผูบริสุทธิ์ท่ีอยูใกลสถานท่ีทะเลาะตองถูกลูกหลง หลาย

ฝายพยายามแกไขปญหา แตก็ยังไมสามารถยุติปญหานี้ได และมีแนวโนมใหเห็นวา ปญหาไมไดลด

นอยลงอีกดวย แมจะมีความพยามท่ีดีก็ตาม 

            การแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา อาจมีหลากหลายวิธีการท่ี

จะนํามาใชในการแกไขปญหา แตวิธีการหนึ่งท่ีเจาหนาท่ีตํารวจสามารถปฏิบัติไดเพ่ือแกไขปญหา คือ 

การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังกับปญหาการทะเลาะวิวาทนี้  เพ่ือเปนเครื่องยืนยันวากฎหมายมี

ความศักดิ์สิทธิ์ ผูกระทําการใดท่ีฝาฝนกฎหมายตองไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด อันจะชวยทําให

บุคคลอ่ืน ๆ ไดคิดวา หากกระทําการเชนนั้นอีกจะไดรับโทษทางกฎหมาย และมีความหวาดกลัวตอ

การทําผิดและโทษท่ีจะไดรับ 

            การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพ่ือแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

นักศึกษานี้ เจาหนาท่ีตํารวจซ่ึงเปนผูบังคับใชกฎหมาย ตองตามจับตัวผูท่ีชกตอยกันมารับโทษทัณฑ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหได โดยกระบวนการยุติธรรมอาจจําตองเขมงวดกับเรื่องนี้ แทนท่ีจับนักเรียน

นักศึกษาท่ีกอเหตุแลวลงบันทึกไว เสียเงินคาปรับ แลวเรียกผูปกครองมารับตัวกลับบานไป อาจตอง

เขมข้ึนถึงระดับท่ีตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพ่ือสงฟองศาลเพ่ือใหศาลลงโทษ อาจถึงตองจําคุก

เพ่ือใหเปนบทเรียนแกผูกอเหตุ ท้ังนี้เพราะปญหานักเรียนนักศึกษาชกตอยทะเลาะกันนั้น ใชวามีแต

สองฝายท่ีไดรับบาดเจ็บไม หากแตลูกหลงท่ีถูกผูบริสุทธิ์นั้น เปนสิ่งท่ีผูมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย

จะตองคํานึงถึงใหมาก เพราะหากไมสามารถยุติหรือทําใหปญหานี้ลดนอยลง ผูคนท่ัวไปก็ตกอยูใน

ความเสี่ยงภัยท่ีตนเองไมไดกอข้ึน เชน เดินเลนอยูหนาหาง MBK อยูดี ๆ ก็อาจไดรับลูกกระสุนปนโดย

ไมรูเนื้อรูตัวได เปนตน ซ่ึงก็ถือวาเปนเรื่องท่ีนาเศรา เรื่องทํานองนี้เกิดข้ึนมาแลว สมควรท่ีจะตองมี

การหารือกันเพ่ือยกระดับการบังคับใชกฎหมายในเรื่องนักเรียนนักศึกษาตีกันใหอยูในระดับท่ีเขมงวด

กวาปกติ โดยไมตองแกไขกฎหมายใด ๆ ท้ังสิ้น กฎหมายท่ีมีอยูก็เปดชองทางใดอยูแลว เพราะ
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กฎหมายท่ีเอาผิดกับการชกตอยทะเลาะวิวาทกัน อันเปนความผิดอาญาแผนดินนั้น มีท้ังโทษปรับหรือ

จําคุก เพียงแตท่ีผานมาบังคับใชเพียงโทษปรับ แลวปลอยตัวไป วันนี้คงถึงเวลาท่ีจะตองปรับเปลี่ยน

แนวปฏิบัติยกระดับถึงข้ันดําเนินการเพ่ือใหมีการลงโทษจําคุก 

            การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังนี้ บางทานอาจมองวา หากถึงข้ันตองจําคุก

นักเรียนท่ีเปนเยาวชนจะเปนโทษทัณฑท่ีหนักเกินไปหรือไม หากพิจารณาแตเพียงวา บุคคลนั้นเปน

นักเรียน เปนเยาวชนของชาติ เปนอนาคตของชาติ ทําอะไรผิดพลาดไปควรใหอภัย ไมนาจะใหตองถึง

ข้ันติดคุกติดตาราง หากมองเชนนี้ ก็คงตองถือวา การใหบังคับใชกฎหมายถึงข้ันจําคุกนักเรียน

นักศึกษานั้นอาจรุนแรงเกินไป แตหากมองรากฐานของปญหาในเรื่องนี้ใหลึก จะพบวา การทะเลาะ

วิวาทกันของนักเรียนนักศึกษานั้น เปนความเชื่อท่ีถูกปลูกฝงตอ ๆ กันมา อันเปนความเชื่อท่ีไมถูกตอง 

เปนการแสดงออกท่ีสังคมไมอาจยอมรับได จําตองมีการแกไขความเชื่อนี้ อีกท้ังการปลอยใหนักเรียน

ทําตัวเปนนักเลงตอไป เยาวชนท่ีเปนนักเลงและไมอาจกลับตัวกลับใจไดเหลานี้ หากเติบโตเปนอนาคต

ของชาติ ชาติก็คงอยูในสภาพท่ีนาเปนหวงไมนอย นอกจากนั้น ดังท่ีกลาวมาแลววา ปญหานักเรียน

นักเลงนั้น ผูบริสุทธิ์ไดรับผลกระทบดวย ดังนั้น จึงเห็นวา หากจะมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไข

ปญหานักเรียนนักเลงอยางจริงจัง ก็ไมถือวาเปนมาตรการท่ีรุนแรงเกินสมควร เพราะเห็นไดวา เปน

มาตรการท่ีไดสัดสวนกับปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยปญหาท่ีมีความรุนแรงก็จําตองไดรับการบังคับใช

กฎหมายรุนแรงดวยเชนกัน เหมือนกับเม่ือคนเราปวยธรรมดา ยาธรรมดาก็อาจรักษาหาย แตหาก

ปวยหนัก ก็จําเปนตองไดยาแรงเพ่ือรักษาใหหาย 

            ในเรื่องการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังนี้ ผูเขียนมีตัวอยางหนึ่งในสังคมไทยท่ีผาน

การบังคับใชกฎหมายอยางจริงแลวสามารถบรรเทาปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางนี้ คือ 

ปญหาเรื่องวัยรุนแขงรถในถนนสาธารณะ อันสรางความเดือดรอนรําคาญแกท้ังผูสัญจรตามทองถนน

และผูอาศัยอยูในยานใกลถนนท่ีเปนสถานท่ีประลองความเร็ว ตลอดจนบอยครั้งท่ีทําใหผูบริสุทธิ์ไดรับ

อันตรายไปดวย แตเดิม การบังคับใชกฎหมายไมเขมงวด ตํารวจจับผูแขงรถ ริบรถท่ีใชแขง และ

เปรียบเทียบปรับ พรอมแจงผูปกครองใหมารับตัวไป ปรากฏวาตํารวจใชวิธีการนี้อยูนาน ปญหาก็ไม

บรรเทา เพราะวัยรุนไมเกรงกลัวโทษท่ีไดรับ เพราะรถท่ีถูกริบ ก็ใหพอแมซ้ือใหใหมได ไมมีปญหา

อะไร แลวก็แขงกันใหม ถูกจับ ก็จายคาปรับ แลวไดรับการปลอยตัว วันหนึ่ง ตํารวจ อัยการ ศาล มี

การหารือรวมกันวาจะยุติหรือบรรเทาปญหานี้อยางไร ก็มีแนวคิดวา คงตองบังคับใชกฎหมายอยาง
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จริงจัง คือ ตองจําคุกผูแขงรถ เพราะกฎหมายก็กําหนดใหศาลจําคุกได เพียงแตท่ีผานมาศาลไมไดใช

ดุลพินิจนี้ เม่ือหารือไดขอยุติเชนนี้ เม่ือจับวัยรุนท่ีแขงรถได ตํารวจไมไดเปรียบเทียบปรับอีกตอไป 

หากแตทําสํานวนสงอัยการใหฟองศาลเพ่ือใหศาลจําคุก เรื่องสงถึงศาล ศาลริบรถ และสั่งจําคุก ๑ 

เดือน วัยรุนชุดแรกท่ีถูกดําเนินคดี ตกใจ เพราะไมเคยคิดวาจะถูกจําคุกดวย  แตหลังจากมีการ

เผยแพรเรื่องนี้ผานขาวสารบานเมืองตาง ๆ วา การแขงรถตอแตนี้ไมใชแคเปรียบเทียบปรับและริบรถ

เทานั้น หากแตจะถูกจําคุกอีกดวย ปญหาการแขงรถก็บรรเทาลง 

            นอกเหนือไปจากตัวอยางเรื่องการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังในปญหาการแขงรถ

ในถนนสาธารณะแลว ก็ยังมีตัวอยางอ่ืนท่ีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังใชไดผล คือ ปญหาเรื่อง

การรับนองใหมในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีมักมีการใชความรุนแรง ปญหานี้ก็สั่งสมมานาน ทุกครั้งท่ี

มีนองใหมเขามาเรียนในสถาบันการศึกษา ก็มักจะมีการใชความรุนแรงในการรับนอง แมหลายฝายให

ความสําคัญกับปญหานี้และเขามาแกไข แตปญหาก็บรรเทาในระดับหนึ่ง จนเม่ือมีการบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจัง คือ ตํารวจ และอัยการดําเนินคดีกับผูท่ีเปนรุนพ่ีและใชวิธีการรับนองท่ีรุนแรง

ทําใหนองใหมไดรับอันตราย บางครั้งถึงแกชีวิต โดยมีการดําเนินคดีในศาล และศาลก็มีคําพิพากษาให

จําคุก ปรากฏวา ปญหาการรับนองใหมดวยความรุนแรงก็บรรเทาลงอยางเดนชัด เพราะรุนพ่ีท่ีคิดจะ

รับนองดวยวิธีการแรง ๆ ก็เห็นตัวอยางแลวรับ รับนองแรงไป โทษท่ีพ่ีไดรับก็แรงตามไปดวย ทําให

เกิดความกลัวตอโทษท่ีจะไดรับ และไมรับนองดวยวิธีการท่ีรุนแรง 

            ดังนั้น ถึงเวลาแลวท่ีเจาหนาท่ีตํารวจ อัยการ จะดําเนินคดีกับนักเรียนท่ีทําตัวเปน

นักเลง ถึงระดับเขมงวด เพ่ือใหศาลลงโทษจําคุก อยางจริงจังในทุก ๆ คดีท่ีนักเรียนนักเลงทําผิด

กฎหมาย เชื่อวา หากดําเนินการไดเชนนี้จริง คงอีกไมนานท่ีปญหานี้จะบรรเทาและยุติไดในทายท่ีสุด 

เพราะประโยชนขอหนึ่งของโทษทางกฎหมาย คือ โทษทางกฎหมายกําหนดไวเพ่ือใหผูคนหวาดกลัว

ตอการทําผิดกฎหมาย ผูคนจําใจตองเปนคนดี ไมฝาฝนกฎหมาย เพราะหากฝาฝนก็ตองไดรับโทษท่ี

กฎหมายกําหนด ถึงเวลาแลวท่ีจะทําใหนักเรียนนักเลงตองหวาดกลัวตอโทษ ท่ีไมใชเพียงการกําหนด

ไวในกฎหมาย หากแตตองมีการกําหนดโทษสําหรับนักเรียนนักเลงใหเห็นในทางปฏิบัติดวย 
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  2. สงเจาหนาท่ีตํารวจผูรับใชชุมชน (Community Policing Officer (CPO)ท่ีไดรับการ

คัดเลือกและอบรมแลว เขาดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา เพ่ือใหนักเรียนเห็นและไววางใจ สราง

ความสัมพันธกับครู อาจารย และใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือจะไดระวังปองกันเหตุไดลวงหนา 

โดยใชหลักการ Primary Crime Prevention Control. 

-------------------------------------------- 
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