เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 2 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล เสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

ผู้กากับโจ้ สิ่ งที่เห็นกับเบือ้ งหลังที่ปรากฏ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผูอ้ านวยการสานักวิจยั ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ
ผลสารวจภาคสนาม เรื่อง ผูก้ ากับโจ้ สิง่ ทีเ่ ห็นกับเบือ้ งหลังทีป่ รากฏ กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่
ประเทศโดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Research) จานวน 1,091 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2564 ที่
ผ่านมา พบว่า เกือบร้อยละร้อยหรือร้อยละ 98.9 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นต้นตอปั ญหาใหญ่ในระบบ
ราชการทีต่ อ้ งการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครัง้ ใหญ่
ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมันต่
่ อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควร
ขยายผลให้ก ระจ่ า งเกี่ย วโยงกับ เจ้า หน้ า ที่ร ัฐ หน่ ว ยงานอื่น หลายระดับ เช่ น กรณี ร ถหรู เงิน ฝากและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็ นขบวนการในหลายระดับ ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมัน่
ต้นน้าของกระบวนการยุตธิ รรม ทีย่ งั มีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง และส่วนใหญ่หรือร้อยละ
92.0 ระบุต้องปฏิรูปการทางานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ ายปกครอง ตารวจทหาร ศุลกากร และ
อื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและลดความ
เคลือบแคลงสงสัยของสังคม
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้สะท้อนความเข้าใจของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์เชื่อมโยงขบวน
การค้า ยาเสพติด ที่มีเ จ้า หน้ า ที่ร ัฐ เกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะกรณี ต ารวจคลุ ม ถุ ง ด าผู้ต้อ งหายาเสพติด จว.
นครสวรรค์ ซึ่ง ประชาชนส่ว นใหญ่ เ ชื่อ ว่ า มีข บวนการโยงใยเบื้อ งหลัง ไม่ ส ามารถท าเองล าพัง ได้ มี
เจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไปเกี่ยวข้องส่งต่อเชื่อมโยงรับประโยชน์กนั หลายระดับ มีการละเว้นหน้าที่ดว้ ยการปล่อยยา
เสพติดผ่านเข้าและส่งออกต่างประเทศตามทีม่ ปี รากฎเป็ นข่าวต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมันต่
่ อกระบวนการ
ยุตธิ รรมต้นน้ า ที่ยงั มีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหาและยักย้ายถ่ายเทของกลาง ไม่เชื่อมันต่
่ อการตัดตอน
แถลงข่าวและตัดตอนสอบสวนเชื่อมโยง อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล และสนับสนุ น นรม.ถือธงนา
แก้ปัญหาแบบไม่ไว้หน้า
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เสีย งสะท้อนของประชาชนดังกล่าวเป็ นความสังสมภาพความแคลงใจ
่
หน่ วยงานรัฐที่ปรากฎกับสังคมมาต่อเนื่องยาวนานมีผลต่อความเชื่อ มันของรั
่
ฐบาลและกลไกของรัฐ ที่
ต้องการให้รฐั บาล และ นรม.แสดงความจริงใจกับการขุดรากถอนโคน อิทธิพลของขบวนการค้ายาเสพติด
และการทุ จ ริต คอรัป ชัน่ ที่มีอ ยู่ใ นทุ ก วงการ โดยเฉพาะ กรณี “ผู้ก ากับ โจ้” ที่เ ห็น วงจรของปั ญ หาจาก
หน่ ว ยงานรัฐ มีห ลายตัว ละครปรากฏที่ต้ อ งพิสู จ น์ ต ัว เองในความจริง ใจตัด เนื้ อ ร้ า ยทิ้ง จริง หรือ ทัง้
ตารวจ ศุลกากรทีม่ กั ปรากฏนาเข้ารถหรูและยาเสพติดหลุดออกนอกประเทศอยู่บ่อยครัง้ ปปง.ทีส่ อบโยง
เส้นทางการเงินแบบชนตอแล้วหยุด ป.ป.ส.ที่ยงั ไม่เห็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยงยื
ั ่ น หน่ วยงานพิสูจน์
หลักฐานทีย่ งั ไม่สามารถถ่วงดุลกัน หรือว่าจะมีมอื ที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังจริง และเชื่อว่าสังคมยังจับจ้อง
รอคาตอบการทาความจริงให้ปรากฎ
1

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความเห็นต่อกรณี ข่าวผู้กากับโจ้กบั ขบวนการค้ายาเสพติ ด
ลาดับที่
ความเห็นของประชาชน
ร้อยละ
ปั ญหาทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นต้นตอปั ญหาใหญ่ในระบบราชการทีต่ อ้ งการให้นายกรัฐมนตรีและ
1
รัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครัง้ ใหญ่
98.9
ไม่เชื่อมันต่
่ อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกีย่ วโยงกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั
2
หน่วยงานอื่น หลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อ่นื ๆ
98.5
3
98.1
เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็ นขบวนการในหลายระดับ
4
92.1
ไม่เชื่อมันต้
่ นน้ าของกระบวนการยุตธิ รรม ทีย่ งั มีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง
ต้องปฏิรปู การทางานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ ายปกครอง ตารวจทหาร ศุลกากร
5
และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดความ
92.0
โปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม
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