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เรียน กองบรรณาธิการข่าว      จ านวน 2 หน้า 
ส านักวิจยั ซูเปอรโ์พล สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า 

น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เร่ือง     

ปัญหาคาตาประชาชน กบั ปฏิรปูต ารวจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 

สถาบนัวจิยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ปัญหาคาตาประชาชน กบั 
ปฏริูปต ารวจ กรณีศกึษาประชาชนทุกสาขาอาชพีทัว่ประเทศ โดยด าเนินโครงการทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) จ ำนวน 1,782 ตวัอย่ำง ด ำเนิน
โครงกำรระหว่ำงวนัที่ 23 - 26 กุมภำพนัธ์ 2564 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จำกกำรศึกษำปัญหำคำตำประชำชน 
พบว่ำ เกอืบร้อยละร้อยคอืร้อยละ 99.4 ระบุ ปัญหำคำตำประชำชนและรบัรู ้คอื ยำเสพติดแพร่ระบำดหนักใน
ชุมชน บ่อนพนัน คำ้มนุษย ์แรงงำนต่ำงชำต ิกำรซื้อขำยต ำแหน่ง และอื่น ๆ  

ทีน่่ำเป็นห่วงของขอ้เทจ็จรงิทีค่น้พบคอื สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 96.1 ระบุ ต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง และเจำ้หน้ำที่
รฐัอื่น ๆ ปล่อยปละละเลย ละเวน้ปฏบิตัหิน้ำที ่เกดิควำมเหลื่อมล ้ำในกระบวนกำรยุตธิรรมตน้น ้ำ รอ้ยละ 93.5 ระบุ 
ต ำรวจระดบัสูงพวัพนั เกบ็เกี่ยวผลประโยชน์กบัขบวนกำรคำ้ยำเสพตดิ บ่อนพนัน ขนแรงงำนเถื่อน คำ้มนุษย ์และ
อื่น ๆ และรอ้ยละ 92.7 ระบุ ในองคก์รต ำรวจ มปัีญหำเหลื่อมล ้ำไม่เป็นธรรมในกำรแต่งตัง้โยกยำ้ย 

ทีน่่ำพจิำรณำคอื แนวทำงกำรปฏริูปต ำรวจ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 97.1 ระบุว่ำ ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตแิละผูบ้รหิำรระดบัสงูภำยในองคก์รต ำรวจตอ้งออกมำปฏริปูต ำรวจใหช้ดัเจนดว้ยตนเอง อย่ำปล่อยใหส้งัคม
กดดนันำยกรฐัมนตร ีพล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชำ แบบทีเ่ป็นอยู่ตอนนี้ นอกจำกนี้ รอ้ยละ  96.1 ระบุ ผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตแิละผูบ้รหิำรระดบัสงูตอ้งยอมรบัควำมจรงิ เรื่องกำรแทรกแซงกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และรอ้ยละ 96.1 
เช่นกนัระบุ ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติและผู้บรหิำรระดบัสูงขององค์กรต ำรวจ ต้องมกีฎหมำยและกลไกท ำให้ 
ปลอดจำกกำรแทรกแซงทุกรปูแบบใชร้ะบบคุณธรรม ไม่ตกเป็นเครื่องมอืของฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ในขณะทีร่อ้ยละ 96.0 
ระบุ ควรน ำขอ้มูลเสยีงเรยีกร้องของประชำชนมำปฏริูปต ำรวจให้ส ำเรจ็ในรฐับำลนี้ และร้อยละ 95.0 ระบุ ควรน ำ
ขอ้มลูจำกกำรอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจในสภำฯ มำปฏริปูต ำรวจ 

ที่น่ำสนใจคอื ส่วนใหญ่หรอืร้อยละ 96.2 ต้องกำรเหน็ต ำรวจ เป็นต ำรวจของประชำชน และร้อยละ 96.0 
ต้องกำรเหน็ต ำรวจ เป็นต ำรวจผูร้บัใชชุ้มชน ปฏริูปต ำรวจกระจำยไปใหถ้งึประชำชนระดบัชุมชน ในขณะทีร่อ้ยละ 
92.0 ระบุ พำมอ็บคนลงถนนเพื่อปฏริปูต ำรวจ ไม่เกดิประโยชน์ ไม่ใช่ทำงออกทีด่ ีกลบัซ ้ำเตมิวกิฤตโควดิและวกิฤต
เศรษฐกจิ ควำมเดอืดรอ้นทุกขย์ำกของประชำชนมำกยิง่ขึน้ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ จำกกำรเกำะติดเรื่อปฏริูปต ำรวจมำร่วม 15 ปีพบว่ำ ปัญหำที่เกดิขึ้นในปัจจุบนั
เป็นปัญหำเดมิทีเ่กดิขึน้ซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำในทุกยุคสมยัของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตทิีว่นเปลีย่นกนัขึน้มำแต่องค์กร
ต ำรวจหลงัจำกเปลีย่นชื่อจำกกรมต ำรวจมำเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตกิย็งัไม่ท ำใหป้ระชำชนทัง้ประเทศเหน็ได้
ว่ำปฏริูปต ำรวจได้ส ำเรจ็ ผลทีต่ำมมำคอื ปัญหำและขอ้เทจ็จรงิเรื่องกำรเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์จำกขบวนกำรคำ้ยำ
เสพตดิ บ่อนพนัน กำรคำ้มนุษย ์แรงงำนต่ำงชำต ิและอื่น ๆ จงึอยู่ในกำรรบัรูข้องประชำชนอย่ำงกวำ้งขวำงท ำลำย
ควำมเชื่อมัน่ศรทัธำกระทบต่อเสำหลกัของชำต ิทัง้ ๆ ที ่ต ำรวจและทุกหน่วยงำนของรฐัมภีำรกจิส ำคญัทีต่้องท ำให้
เสำหลกัของชำตเิป็นทีร่กัของประชำชน ดงันัน้ “วกิฤตคอืโอกำส” ทีต่ ำรวจต้องเร่งปฏริูปให้ต ำรวจเป็นต ำรวจของ
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ประชำชน เป็นต ำรวจผูร้บัใชชุ้มชนเสรมิสรำ้งควำมรกัควำมศรทัธำต่อองค์กรต ำรวจและสถำบนัหลกัของชำต ิไม่ใช่
กลำยเป็นตน้ตอตน้เหตุของกำรท ำลำยควำมรกัควำมศรทัธำของประชำชนต่อเสำหลกัของชำตเิสยีเอง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างท่ีระบุ ปัญหาคาตาประชาชนและรบัรู้คือ ยาเสพติดแพร่ระบาดหนักใน
ชุมชน บ่อนพนัน แรงงานเถื่อน การซ้ือขายต าแหน่ง และอ่ืน ๆ 

 ล าดบัท่ี ปัญหาคาตาประชาชน และรบัรู้ ร้อยละ 

1 
ปัญหำคำตำประชำชนและรบัรู ้คอื ยำเสพตดิแพรร่ะบำดหนักในชุมชน บ่อนพนัน คำ้มนุษย ์
แรงงำนต่ำงชำต ิกำรซื้อขำยต ำแหน่ง และอื่น ๆ 

 
99.4 

2 ไม่ม ีไม่เป็นปัญหำ 0.6 
 รวมทัง้สิน้ 100.0 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความคิดเหน็ของประชาชนต่อข้อเทจ็จริง 
 ล าดบัท่ี ความคิดเหน็ของประชาชนต่อข้อเทจ็จริง ร้อยละ 

1 
ต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง และเจำ้หน้ำทีร่ฐัอื่น ๆ ปล่อยปละละเลย ละเวน้ปฏบิตัหิน้ำที ่เกดิควำม
เหลื่อมล ้ำในกระบวนกำรยุตธิรรมตน้น ้ำ 

 
96.1 

2 
ต ำรวจระดบัสงูพวัพนั เกบ็เกีย่วผลประโยชน์กบัขบวนกำรคำ้ยำเสพตดิ บ่อนพนัน ขนแรงงำน
เถื่อน คำ้มนุษย ์และอื่น ๆ  

 
93.5 

3 ในองคก์รต ำรวจ มปัีญหำเหลือ่มล ้ำไม่เป็นธรรมในกำรแต่งตัง้โยกยำ้ย 92.7 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ แนวทางปฏิรปูต ารวจ 

 ล าดบัท่ี แนวทางปฏิรปูต ารวจ ร้อยละ 

1 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิละผูบ้รหิำรระดบัสงูภำยในองคก์รต ำรวจตอ้งออกมำปฏริปูต ำรวจให้
ชดัเจนดว้ยตนเอง อย่ำปล่อยใหส้งัคมกดดนันำยกรฐัมนตรแีบบทีเ่ป็นอยู่ตอนนี้ 

 
97.1 

2 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิละผูบ้รหิำรระดบัสงูตอ้งยอมรบัควำมจรงิ เรื่องกำรแทรกแซงกำร
แต่งตัง้ โยกยำ้ย 

 
96.1 

2 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิละผูบ้รหิำรระดบัสงูขององค์กรต ำรวจ ตอ้งมกีฎหมำยและกลไกท ำ
ใหป้ลอดจำกกำรแทรกแซงทุกรปูแบบใชร้ะบบคุณธรรม ไม่ตกเป็นเครื่องมอืของฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด 

 
96.1 

4 ควรน ำขอ้มลูเสยีงเรยีกรอ้งของประชำชนมำปฏริปูต ำรวจใหส้ ำเรจ็ในรฐับำลนี้ 96.0 
5 ควรน ำขอ้มลูจำกกำรอภปิรำยไม่ไวว้ำงใจในสภำฯ มำปฏริปูต ำรวจ 95.0 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบุ ความต้องการของประชาชนต่อปฏิรปูต ารวจ 
 ล าดบัท่ี ความต้องการของประชาชน ร้อยละ 

1 ตอ้งกำรเหน็ต ำรวจ เป็นต ำรวจของประชำชน 96.2 
2 ตอ้งกำรเหน็ต ำรวจ เป็นต ำรวจผูร้บัใชชุ้มชน ปฏริปูต ำรวจกระจำยไปใหถ้งึประชำชนระดบัชุมชน 96.0 

3 
พำมอ็บคนลงถนนเพื่อปฏริปูต ำรวจ ไม่เกดิประโยชน์ ไม่ใชท่ำงออกทีด่ ีกลบัซ ้ำเตมิวกิฤตโควดิ
และวกิฤตเศรษฐกจิ ควำมเดอืดรอ้นทุกขย์ำกของประชำชนมำกยิง่ขึน้ 

 
92.0 

ส านักวจิยั ซูเปอรโ์พล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 โทร 064.224.2646   www.superpollthailand.net 


