เรียน กองบรรณาธิ การข่าว
จานวน 2 หน้ า
สานักวิ จยั ซูเปอร์โพล สถาบันวิ จยั ความสุขชุมชนและความเป็ นผู้นา
นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง

ปัญหาคาตาประชาชน กับ ปฏิรปู ตารวจ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้อ านวยการส านัก วิจ ัย ซู เ ปอร์โ พล (SUPER POLL)
สถาบันวิจยั ความสุขชุมชนและความเป็ นผูน้ า นาเสนอผลสารวจภาคสนาม เรื่อง ปั ญหาคาตาประชาชน กับ
ปฏิรูปตารวจ กรณีศกึ ษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทัวประเทศ
่
โดยดาเนินโครงการทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,782 ตัวอย่ำง ดำเนิน
โครงกำรระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จำกกำรศึกษำปั ญ หำคำตำประชำชน
พบว่ำ เกือบร้อยละร้อยคือร้อยละ 99.4 ระบุ ปั ญหำคำตำประชำชนและรับรู้ คือ ยำเสพติดแพร่ระบำดหนักใน
ชุมชน บ่อนพนัน ค้ำมนุษย์ แรงงำนต่ำงชำติ กำรซื้อขำยตำแหน่ง และอื่น ๆ
ทีน่ ่ำเป็ นห่วงของข้อเท็จจริงทีค่ น้ พบคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.1 ระบุ ตำรวจ ฝ่ ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำที่
รัฐอื่น ๆ ปล่อยปละละเลย ละเว้นปฏิบตั หิ น้ำที่ เกิดควำมเหลื่อมล้ำในกระบวนกำรยุตธิ รรมต้นน้ำ ร้อยละ 93.5 ระบุ
ตำรวจระดับสูงพัวพัน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์กบั ขบวนกำรค้ำยำเสพติด บ่อนพนัน ขนแรงงำนเถื่อน ค้ำมนุ ษย์ และ
อื่น ๆ และร้อยละ 92.7 ระบุ ในองค์กรตำรวจ มีปัญหำเหลื่อมล้ำไม่เป็ นธรรมในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย
ทีน่ ่ ำพิจำรณำคือ แนวทำงกำรปฏิรูปตำรวจ พบว่ำ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.1 ระบุว่ำ ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติและผูบ้ ริหำรระดับสูงภำยในองค์กรตำรวจต้องออกมำปฏิรปู ตำรวจให้ชดั เจนด้วยตนเอง อย่ำปล่อยให้สงั คม
กดดันนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ แบบทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนี้ นอกจำกนี้ ร้อยละ 96.1 ระบุ ผูบ้ ญ
ั ชำกำร
ตำรวจแห่งชำติและผูบ้ ริหำรระดับสูงต้องยอมรับควำมจริง เรื่องกำรแทรกแซงกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และร้อยละ 96.1
เช่นกันระบุ ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติและผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรตำรวจ ต้องมีกฎหมำยและกลไกทำให้
ปลอดจำกกำรแทรกแซงทุกรูปแบบใช้ระบบคุณธรรม ไม่ตกเป็ นเครื่องมือของฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด ในขณะทีร่ อ้ ยละ 96.0
ระบุ ควรนำข้อมูลเสียงเรียกร้องของประชำชนมำปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จในรัฐบำลนี้ และร้อยละ 95.0 ระบุ ควรนำ
ข้อมูลจำกกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในสภำฯ มำปฏิรปู ตำรวจ
ที่น่ำสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ต้องกำรเห็นตำรวจ เป็ นตำรวจของประชำชน และร้อยละ 96.0
ต้องกำรเห็นตำรวจ เป็ นตำรวจผูร้ บั ใช้ชุมชน ปฏิรูปตำรวจกระจำยไปให้ถงึ ประชำชนระดับชุมชน ในขณะทีร่ อ้ ยละ
92.0 ระบุ พำม็อบคนลงถนนเพื่อปฏิรปู ตำรวจ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ทำงออกทีด่ ี กลับซ้ำเติมวิกฤตโควิดและวิกฤต
เศรษฐกิจ ควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกของประชำชนมำกยิง่ ขึน้
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่ำวว่ำ จำกกำรเกำะติดเรื่อปฏิรูปตำรวจมำร่วม 15 ปี พบว่ำ ปั ญหำที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
เป็ นปั ญหำเดิมทีเ่ กิดขึน้ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ำในทุกยุคสมัยของผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติทว่ี นเปลีย่ นกันขึน้ มำแต่องค์กร
ตำรวจหลังจำกเปลีย่ นชื่อจำกกรมตำรวจมำเป็ นสำนักงำนตำรวจแห่งชำติกย็ งั ไม่ทำให้ประชำชนทัง้ ประเทศเห็นได้
ว่ำปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จ ผลทีต่ ำมมำคือ ปั ญหำและข้อเท็จจริงเรื่องกำรเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จำกขบวนกำรค้ำยำ
เสพติด บ่อนพนัน กำรค้ำมนุษย์ แรงงำนต่ำงชำติ และอื่น ๆ จึงอยู่ในกำรรับรูข้ องประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงทำลำย
ควำมเชื่อมันศรั
่ ทธำกระทบต่อเสำหลักของชำติ ทัง้ ๆ ที่ ตำรวจและทุกหน่วยงำนของรัฐมีภำรกิจสำคัญทีต่ ้องทำให้
เสำหลักของชำติเป็ นทีร่ กั ของประชำชน ดังนัน้ “วิกฤตคือโอกำส” ทีต่ ำรวจต้องเร่งปฏิรูปให้ตำรวจเป็ นตำรวจของ
1

ประชำชน เป็ นตำรวจผูร้ บั ใช้ชุมชนเสริมสร้ำงควำมรักควำมศรัทธำต่อองค์กรตำรวจและสถำบันหลักของชำติ ไม่ใช่
กลำยเป็ นต้นตอต้นเหตุของกำรทำลำยควำมรักควำมศรัทธำของประชำชนต่อเสำหลักของชำติเสียเอง
ตารางที่ 1 แสดงค่ าร้อยละของตัวอย่างที่ ระบุ ปั ญหาคาตาประชาชนและรับรู้คือ ยาเสพติ ดแพร่ระบาดหนั กใน
ชุมชน บ่อนพนัน แรงงานเถื่อน การซื้อขายตาแหน่ ง และอื่น ๆ
ลาดับที่
ปัญหาคาตาประชาชน และรับรู้
ร้อยละ
ปั ญหำคำตำประชำชนและรับรู้ คือ ยำเสพติดแพร่ระบำดหนักในชุมชน บ่อนพนัน ค้ำมนุษย์
1
แรงงำนต่ำงชำติ กำรซื้อขำยตำแหน่ง และอื่น ๆ
99.4
0.6
2
ไม่มี ไม่เป็ นปั ญหำ
100.0
รวมทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อข้อเท็จจริ ง
ลาดับที่
ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อข้อเท็จจริ ง
ร้อยละ
ตำรวจ ฝ่ ำยปกครอง และเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั อื่น ๆ ปล่อยปละละเลย ละเว้นปฏิบตั หิ น้ำที่ เกิดควำม
1
เหลื่อมล้ำในกระบวนกำรยุตธิ รรมต้นน้ำ
96.1
ตำรวจระดับสูงพัวพัน เก็บเกีย่ วผลประโยชน์กบั ขบวนกำรค้ำยำเสพติด บ่อนพนัน ขนแรงงำน
2
เถื่อน ค้ำมนุษย์ และอื่น ๆ
93.5
92.7
3
ในองค์กรตำรวจ มีปัญหำเหลือ่ มล้ำไม่เป็ นธรรมในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ แนวทางปฏิ รปู ตารวจ
ลาดับที่
แนวทางปฏิ รปู ตารวจ
ร้อยละ
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติและผูบ้ ริหำรระดับสูงภำยในองค์กรตำรวจต้องออกมำปฏิรปู ตำรวจให้
1
ชัดเจนด้วยตนเอง อย่ำปล่อยให้สงั คมกดดันนำยกรัฐมนตรีแบบทีเ่ ป็ นอยู่ตอนนี้
97.1
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติและผูบ้ ริหำรระดับสูงต้องยอมรับควำมจริง เรื่องกำรแทรกแซงกำร
2
แต่งตัง้ โยกย้ำย
96.1
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติและผูบ้ ริหำรระดับสูงขององค์กรตำรวจ ต้องมีกฎหมำยและกลไกทำ
2
ให้ปลอดจำกกำรแทรกแซงทุกรูปแบบใช้ระบบคุณธรรม ไม่ตกเป็ นเครื่องมือของฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด
96.1
96.0
4
ควรนำข้อมูลเสียงเรียกร้องของประชำชนมำปฏิรปู ตำรวจให้สำเร็จในรัฐบำลนี้
95.0
5
ควรนำข้อมูลจำกกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในสภำฯ มำปฏิรปู ตำรวจ
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความต้องการของประชาชนต่อปฏิ รปู ตารวจ
ลาดับที่
ความต้องการของประชาชน
ร้อยละ
96.2
1
ต้องกำรเห็นตำรวจ เป็ นตำรวจของประชำชน
96.0
2
ต้องกำรเห็นตำรวจ เป็ นตำรวจผูร้ บั ใช้ชุมชน ปฏิรปู ตำรวจกระจำยไปให้ถงึ ประชำชนระดับชุมชน
พำม็อบคนลงถนนเพื่อปฏิรปู ตำรวจ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ทำงออกทีด่ ี กลับซ้ำเติมวิกฤตโควิด
3
และวิกฤตเศรษฐกิจ ควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกของประชำชนมำกยิง่ ขึน้
92.0
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