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“ไมมีอะไรที่ตาํ รวจไทยทําไมได”
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(รวม 3 หนา)
ประสิทธิภาพในการจับกุมแกนนํา นปช. ของตํารวจไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ถึงแมจะเปน
เรื่องสุดฮาในระดับโลกแตก็มีประเด็นใหคิดสําหรับการไดคืนมาของศักดิ์ศรีตํารวจไทย
การใชตํารวจจํานวนมากลอมจับแกนนํา นปช. ที่โรงแรมเอส.ซี ปารค เมื่ออาทิตยที่แลว
และจับใครไมไดเลย แยกวานี้ก็คือตํารวจที่ไปจับ กลับถูกกลุม นปช. ยึดอาวุธและจับตํารวจไป 3 คน
โดยตั้งใจเอาไปขึ้นเวทีที่ราชประสงค
พูดงาย ๆ ก็คลายกับตํารวจไปจับผูรายแตถูกผูรายจับ อีกทั้งยังสูญเสียอาวุธและถูก
นําไปประจานอีกดวย ถาไมฮาตอนนี้ก็ไมรูจะฮาตอนไหน ใครเปนตํารวจไทยหรือลูกหลานตํารวจไทย
ตองเอาปบคลุมหัวกันทั่วหนา
ในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่งรูสึกเห็นใจตํารวจอยูเหมือนกันเพราะมีขอจํากัดในเรื่อง
การเมืองภายในวงการตํารวจ
ขอแกตัวเลย

การที่มีฝูงชนมาชวย และในเรื่องกํากับบังคับบัญชา แตนั่นไมใ ช

ประสิทธิภาพนั้นวัดที่ผลงานในขั้นสุดทายคือการจับกุมได ซึ่งในครั้งนี้เปนอยางไร

คงไมตองพูดถึง
ตํารวจมีคําขวัญวา “พิทักษสันติราษฎร” ซึ่งในที่นี้การจับกุมแกนนํา นปช. (อริสมันต
พงศ เ รืองรอง) ซึ่ง ก อเรื่องไว มากมายตั้ ง แต ก ารประชุมซัมมิท ที่ พัท ยาจนถึ ง การบุ ก รัฐ สภาก็ คื อการ
พิทักษสันติราษฎรอยางแนนอน เพราะบุคคลนี้เคยพูดบนเวทีปลุกปนใหประชาชนเอาขวดไปคนละใบ
และไปซื้อน้ํามันกันขางหนา (ไมตองเขียนกันชัด ๆ ก็หวาดเสียวแลว)
งานในลัก ษณะคุมครองชีวิต และความเปนปกติ สุขของประชาชนนั้นมีมายาวนานใน
ประวัติศาสตรมนุษยชาติที่บันทึกไว

จีนเมื่อเกือบ 4,000-5,000 ปกอน ก็มีผูทําหนาที่คลายตํารวจใน

แตละมณฑล เชนเดียวกับยุคกรีกและโรมันที่มีผูทําหนาที่คลายตํารวจในสมัยปจจุบัน

-2ยุคสมัยใหมของตํารวจเริ่มในฝรั่งเศสในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ในป ค.ศ. 1667 หรือ
เกือบ 350 ปกอน มีการจัดตั้งหนวยตํารวจเพื่อดูแลกรุงปารีส โดยมี Lieutenant Général de Police
เปนหัวหนาหนวยเพื่อดูแลใหเกิดความสงบสุขแกสาธารณชน
ตํารวจสมัยใหมมาเติบโตเปน เรื่องเปนราวในประเทศอัง กฤษในประมาณ ค.ศ. 1829
โดยผลงานของ Sir Robert (Bobby) Peel (ตํารวจอังกฤษจึงมีชื่อแสลงวา Bobbies หรือ Peelers) และ
กลายเปนตนแบบของตํารวจไปทั่วโลกในเวลาตอมา
ในสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดปฏิรูปกิจการตํารวจตาม
รูปแบบของอังกฤษใน พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) โดยไดทรงแตงตั้งกัปตัน เอส.เย.เบิรด เจมส (Captain
Sammoal Joseph Bird Ames) ชาวอังกฤษเขารับราชการกอตั้งกองโปลิสขึ้นเปนครั้งแรกโดยมีชื่อวา
“กองโปลิสคอนสเตเบิ้ล” (constables หมายถึง police เชนกัน)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุงกิจการตํารวจตอเนื่อง ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ใหกัปตัน เอส.เย.เบิรค เจมส เปนหลวงรัฐยาธิบาลบัญชา มีอํานาจเต็มในการบังคับบัญชา
โปลิสทั้ ง ปวงใน พ.ศ. 2418 (ค.ศ. 1875) ในสมัย รัช กาลที่ 6 ก็ ใ ชค นอัง กฤษอีก หลายคนรวมกั น
วางรากฐานตํารวจไทย

คนไทยไดมีโอกาสบังคับบัญชาตํารวจในระดับอธิบดีเริ่มแตในสมัยรัชกาลที่ 7

เปนตนมา
พูดไดเต็ มปากวามีการวางรากฐานตํารวจไทยไวเ ปนอยางดีทั้งในด านโครงสรางและ
ระบบการศึก ษา โดยมีก ารจัดตั้ งโรงเรียนนายรอยตํารวจที่ ตําบลห วยจระเข อําเภอเมือง จัง หวัด
นครปฐม ในสมัยรัชกาลที่ 7
ตํารวจไทยเริ่ม “รุงเรือง” เปนลําดับนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
และถึงขีดสุดในสมัยพลตํารวจเอก เผา ศรียานนท โดยมีคําขวัญวา “ไมมีอะไรที่ตํารวจไทยทําไมได”
การจับ กุ ม ผูร ายหรือ ผูมี ห มายจั บ ถื อได ว าเป น งานพื้น ฐานของตํ ารวจฝ ายบู ทุ ก คน
การมีขอมูลที่แนชัดและมีการวางแผนที่รัดกุมถือเปนหัวใจของการจับกุม อยางไรก็ดีในวันนั้นที่โรงแรม
เอส.ซี.ปารค ดูเหมือนวามีบางสิ่งขาดไป ไมลงตัว และเรายังไมได ยินคําชี้แจงที่เปนเรื่องเปนราว
อยางนาเชื่อถือจากฝายตํารวจวาไดเกิดอะไรขึ้น

-3จะวาไปแลวการชุมนุ มและ “การขอคื น พื้น ที่ ” ของฝายรัฐในหนึ่ ง เดื อนที่ ผานมานั้ น
ในตอนแรกพอเห็ นบทบาทของตํารวจอยู บาง แตพักหลังราวกับ วาไมมีตํ ารวจรวมทํางานดวยเลย
ทุกอยางเงียบอยางนาสงสัยและนาคลางแคลง
หลายหนวยงานในอดีต เชน ธนาคารแหง ประเทศไทย (สูญ เสีย เงิน ทุนสํารองระหวาง
ประเทศตอน “ตมยํากุง”)

กรมอุตุนิยมวิทยา (สึนามิ) ฯลฯ ที่เคยทํางานผิดพลาดก็สามารถฟนตัว

กลับมาไดรับความไววางใจจากประชาชนอีกครั้ง สํานักงานตํารวจแหงชาติก็สามารถกูชื่อกูศักดิ์ศรี
กลับมาไดเชนกัน
ตราบที่ตํารวจไทยยังกลัว “ผีทั กษิณ” กลัววาจะมาอาละวาดจริง ๆ หากกลับมามี
อํานาจอีกครั้ง (ถึงแมตอนนี้จะทําตัว “เชื่อง” หรือ “เชื่อม” อยางไร รับรองไดวาหากกลับมาเขาไม
เก็บทานไวทํายาหรอกครับ) ประสิทธิภาพและศักดิ์ศรีของตํารวจไทยเกิดขึ้นไมไดอยางแนนอน
นาเสียดายภาษีอากรของราษฎรไทยที่ถูก นํามาใชจายเปนเงิน เดือนตํารวจใหญนอย
ทั้ ง หลายที่ ใ ส ทั้ ง “เกี ย ร วา งหรื อเกี ย ร ถ อยหลั ง ” เพราะไม ไ ด ทํ าให ป ระชาชนไทยเกิ ด ความอุน ใจ
สมดั งคํ าขวัญ ของตํ ารวจเลย

“ความกลัว” วาจะหลุดจากยศ ตํ าแหน ง ผลประโยชน สวนตั ว

ฯลฯ ของนายตํารวจใหญบางคนทําใหศักดิ์ศรีของตํารวจทั้งมวลหายไปอยางนาอับอาย
ขณะนี้ตํารวจไทยกําลังถูกสังคมกดดันใหโชวความมีน้ํายา
ของพวกเราที่จายใหคนไมทํางานหรือทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพครับ
..................................................
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