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เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำ�ผิด

นึกว่าจะรอด ตอนที่ ๑
โดย กลุ่มวินัย
นายอึ่ ง อ่ า ง เป็ น พนั ก งานราชการ ต� ำ แหน่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ถู ก กล่ า วหาว่ า เรี ย กและรั บ เงิ น จากญาติ ข อง
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด� ำเนินการให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างการตรวจพิสจู น์ ข้อเท็จจริงมีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่านายอึง่ อ่างว่ากระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
และกระท� ำ การอั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู ้ ป ระพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง ตามนั ย ข้ อ ๒๔ (๑) (๘) ของระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมคุมประพฤติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�ำเนินการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงแก่นายอึ่งอ่าง แต่ในระหว่างการด�ำเนินการสอบสวนวินัย นายอึ่งอ่างขอลาออก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในต�ำแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายอึ่งอ่างเข้าใจว่าตนเองถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะเป็นพนักงาน
ราชการ เมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว จึงไม่ต้องได้รับโทษทางวินัย
ผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า นายอึ่งอ่างเรียกและรับเงินจากญาติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
จริง การกระท�ำของนายอึ่งอ่างจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระท� ำการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามนัยข้อ ๒๔ (๑) (๘) ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
สมควรได้รับโทษไล่ออก ตามนัยข้อ ๒๕ ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างไรก็ดี
แม้นายอึ่งอ่างจะได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในต�ำแหน่งพนักงานราชการแล้วก็ตาม แต่ตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออก
จากราชการของข้าราชการพลเรือน ซึ่งน�ำมาใช้บังคับแก่กรณีนี้โดยอนุโลม ก�ำหนดให้ผลการออกค�ำสั่งลงโทษไล่ออกย้อนหลังไป
จนถึงวันที่นายอึ่งอ่างลาออกจากราชการ และเนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก� ำหนด
ลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ไว้ตามมาตรา ๓๖ ข. (๑๐) ว่า ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ
ไล่ออกเพราะกระท�ำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ดังนั้น นายอึ่งอ่างจึงถือเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ มีผลให้นายอึ่งอ่างต้องออกจากราชการ เพราะการ
กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะที่ตนเป็นพนักงานราชการ

------------------------------
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นึกว่าจะรอด ตอนที่ ๒
โดย กลุ่มวินัย
นายคางคก เคยเป็นข้าราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ แต่ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระท�ำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงฐานกระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามนัยมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยนายคางคกถูกลงโทษตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ กรมคุมประพฤติเปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายคางคกประสงค์
สอบบรรจุเข้ารับราชการ ในต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ โดยอ้างว่า แม้ตนเองจะเคยถูกลงโทษปลดออกจาก
ราชการมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่ได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้ล้างมลทินแก่ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระท�ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่า ผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษทางวินัย เมื่อนาย
คางคกได้รับการล้างมลทินแล้ว และมีผลทางกฎหมายถือว่านายคางคกมิเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ นายคางคกจึงไม่
ตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ ข. (๙) ที่บัญญัติว่า ต้องไม่เป็นผู้เคยถูก
ลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท�ำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น นายคางคกจึงสามารถที่จะสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการได้
อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้ มีค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔/๒๕๓๙ ค�ำพิพากษาศาลปกครอง ที่ อ.๑๑๖/๒๕๕๔ และความ
เห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๕๗/ ๒๕๔๑ วางหลักการในเรื่องผลของการล้างมลทินไว้ว่า “การล้างมลทินมีผล
เป็นการล้างเฉพาะโทษที่ผู้ต้องโทษได้รับเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระท�ำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษแต่อย่าง
ใด” อธิบดีกรมคุมประพฤติ จึงอาจน�ำพฤติกรรมที่เคยกระท�ำผิดมาวินิจฉัยว่านายคางคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะเหตุเป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม ตามนัยมาตรา ๓๖ ข (๔)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นนายคางคกก็อาจจะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน
ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการได้อีก

-----------------------------คุณบริสุทธิ์อยู่ไหม
โดย กลุ่มวินัย
ศัก เด็กหนุ่มเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยมาหมาดๆ สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ที่สำ� นักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่งในภาค
อีสาน พอดีศักได้พี่เยิฟรุ่นพี่ในที่ท�ำงานคอยสอนงานให้ ทั้งสองสนิทสนมกันมาก
ศัก: วันก่อนครับ
เยิฟ: เออมีไร
ศัก : ผมไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนึง
เยิฟ : ได้มามั้ย
ศัก : ไม่ครับ
เยิฟ : เอ้าทำ�ไม
อุทาหรณ์ก่อนทำ�ผิด 2

ศัก : ผมโดนครอบครัวเค้ากีดกัน
เยิฟ : พ่อแม่หรอ
ศัก : ผัวเค้า
เยิฟ : .....- -*......
ศัก : ว่าแต่เมื่อวานพี่ไปโลตัสมาได้อะไรมาบ้างพี่
เยิฟ : นัดกับแฟนไว้ที่โลตัส
ศัก : แล้วไงคับ
เยิฟ : พี่รอมันเป็นชั่วโมงไม่มาซักที ตอนนั้นโกรธมาก ซักพักมันโทรมหาพี่ พอมันพูดมาคำ�เดียวเท่านั้นแหละ พี่ให้อภัยทุก
อย่างเลย
ศัก : โห แค่คำ�ขอโทษคำ�เดียวถึงกับยกโทษให้เลย พี่นี่ช่างใจกว้างจริงๆ
เยิฟ : มันบอก “กูนัดที่บิ๊กซี”
ศัก : !!!
เยิฟ : เอ่อ เดี๋ยวพี่ไปรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติก่อน
ศัก : จะไปรับรายงานตัวที่ไหนพี่
เยิฟ : ที่ปั้มน้ำ�มันหน้าสำ�นักงาน หน่ะ
ศักซึ่งสนิทสนมกับพี่เยิฟเป็นอย่างดีรู้ว่ารุ่นพี่เยิฟมีพฤติกรรมในการเรียกเงินจากผู้ถูกคุมประพฤติตอบแทนในการเขียน
รายงาน ศักเห็นเยิฟมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ซื้อรถใหม่ ก็เกิดความโลภ พอมีโอกาสจึงขอค�ำแนะน�ำจากรุ่นพี่
ศัก : พี่เยิฟๆ ผมรู้นะว่าพี่ทำ�ไงให้ได้เงินมาเยอะแยะ พี่ไม่กลัวโดนจับได้และโดนไล่ออกเหรอครับ
เยิฟ : โธ่เอ้ย พี่รับราชการมาจนอายุห้าสิบปีแล้ว เหลือแค่อีก ๑๐ ปีก็เกษียณแล้ว โดนไล่ออกก็ไม่เสียหายอะไรมากหรอก ยิ่ง
เอ็งด้วยแล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราวโดนไล่ออกก็แค่ไปหางานใหม่ ถ้าไม่ทำ�รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหนวะ
ศัก : เชื่อตามที่เยิฟรุ่นพี่บอก เออ จริงของพี่เยิฟเน้อ แม้โดนจับได้ก็แค่ถูกไล่ออก ก็แค่หางานใหม่ทำ�ไม่มีไรเสียหาย
หลังจากนั้นศักจึงเริ่มด�ำเนินตามรอยรุ่นพี่เยิฟ โดยไม่ทราบผลที่ตามมาจากการกระท�ำของตน จึงตัดสินใจเรียกเงินครั้ง
แรกจากนางสาวบริสุทธิ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเสพยาเสพติดที่มีประวัติไม่บริสุทธิ์อย่างชื่อเธอ
ศัก : ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมกำ�ลังคุยอยู่กับใครครับ ไม่ทราบว่าคุณบริสุทธิ์อยู่มั้ยครับ
บริสุทธิ์ : ไอ้บ้า ฉันก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะสิ ไม่เห็นคำ�นำ�หน้าชื่อฉันเหรอไงวะ นางสาวหน่ะ นางสาว คราวหน้าอย่ามาพูดอย่างนี้
อีกนะ
ศัก : งง คือว่าคุณหนะชื่อบริสุทธิ์รึป่าว ผมเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะครับ
บริสุทธิ์ : ขอโทษคะ หนูเข้าใจผิด หนูเองคะที่ชื่อบริสุทธิ์ มีธุระอะไรกับหนูรึป่าวคะ
ศัก : คือว่า...ผลการตรวจปัสสาวะของคุณเป็นสีม่วง หมายความว่า คุณใช้สารเสพติดนะครับ จะให้ผมทำ�อย่างไรดีน้า จะให้ทำ�
อย่างไรดีน้า
บริสุทธิ์เข้าใจว่าหากไม่จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับความยุติธรรม หรือจะโดนกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความสะดวก
จากเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอเงินให้แก่ศัก
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บริสุทธิ์ : ช่วยหนูหน่อยคะ หัวหน้า
ศัก : จะให้ช่วยยังไง ผมต้องทำ�ตามกฎระเบียบจะให้ช่วยกันง่ายๆ มันได้ได้หรอก ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำ�ตามกฎ
ระเบียบนะ ผมเป็นคนรักความยุติธรรม ซื่อตรง ว่าแต่คุณมีเงินเท่าไหร่หละ
บริสุทธิ์ : ๕๐๐ ค่ะ
ศัก : ไม่ได้หรอก คุณจะเสนอเงินให้ผม หรือมาจ้างผมไม่ได้หรอก คนอย่างผมเงินซื้อไม่ได้หรอก ถ้าผมไม่มีความเมตาคุณ คุณ
จะเอาเงินมาฟาดหัวผมไม่ได้ ผมขอซัก ๒,๐๐๐ บาท ได้ไหม
บริสุทธิ์ : ได้คะ
หลังจากนั้น ทั้งศักและเยิฟก็ถูกด�ำเนินการทางวินัยและถูกไล่ออก เนื่องจากทุจริตในหน้าที่ราชการถือเป็นความผิดวินัย
ที่มีโทษสูงสุดคือถูกไล่ออกเท่านั้น แต่เรื่องไม่ได้จบแค่การถูกไล่ออกเท่านั้นเนื่องจากการกระท�ำของศักและเยิฟเป็นความผิดทาง
อาญา ที่มีโทษจ�ำคุก ศักต้องเสียเงินเป็นจ�ำนวนมากเพื่อต่อสู้คดี แต่มันก็ไม่ท�ำให้ศักพ้นผิดที่ได้เคยก่อไว้ จึงถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจ�ำคุก ส่วนรุ่นพี่เยิฟต้องไปใช้ชีวิตบั้นปลายในเรือนจ�ำด้วยเช่นกัน มันไม่คุ้มค่ากันเลยใช่ไหมครับ
ศัก : โธ่เอ้ยเงินแค่ ๒,๐๐๐ บาท ทำ�ตูเสียอนาคตทั้งชีวิต ตูไม่น่ารู้จักกะไอ้พี่เยิฟเลยยยยยยยยยยยยย

-----------------------------รักกันดีกว่า
โดย กลุ่มวินัย
นางออดอ้อน... ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กับนางขวยเขิน ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ
ได้ก่อการทะเลาะวิวาทและตบตีกันที่ส�ำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ราชการเป็นประจ�ำ สาเหตุเนื่องจากเรื่องหึงหวง และหนี้สินส่วน
ตัว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้เรียกบุคคลทั้งสองมาว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปรามหลายครั้งแล้ว
แต่ทั้งสองไม่เชื่อ ยังก่อการทะเลาะวิวาทกันอีก
พฤติการณ์ดังกล่าวของนางออดอ้อน และนางขวยเขินเป็นการกระท�ำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่สุภาพ เรียบร้อย
และไม่รักษาความสามัคคี ระหว่างข้าราชการด้วยกัน ตามมาตรา ๘๒ (๗) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณฑ์

-----------------------------ชอบยุ่งกับสามีชาวบ้าน
โดย กลุ่มวินัย
นางสาวล�ำดวน ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่ง มีความสนิท
สนมใกล้ชิดกับสามีของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกัน
พฤติการณ์ดังกล่าวของนางสาวล�ำดวน เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ตามมาตรา ๘๒ (๑๐) ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนจ�ำนวน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน
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กับดัก
โดย กลุ่มวินัย
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ชาร์ล หนุ่มมาดเข้ม เป็นพนักงานราชการ ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เขาปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและสอดส่อง ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่ง โดยมีหน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ วันหนึ่ง
ชาร์ล ได้รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติรายหนึ่ง ชื่อว่า “ทราย” เธอเป็นสาวประเภทสอง หน้าตาสะสวย และยังมี
ฐานะทางการเงินค่อนข้างดี
ทราย : สวัสดีค่ะพี่ วันนี้หนูจะมารายงานตัวกับพี่เกจมณีค่ะ
ชาร์ล : อ๋อวันนี้คุณเกจมณีไม่อยู่นะ ออกไปรับรายงานตัวข้างนอกสำ�นักงานครับ
ทราย : แล้ววันนี้หนูจะรายงานตัวกับใครได้บ้างค่ะ
ชาร์ล : เดี๋ยวผมรับรายงานตัวเองครับคุณทราย
ทรายจึงเดินตามชาร์ลไปที่โต๊ะท�ำงานของเขา ซึ่งในระหว่างการสนทนาอยู่นั้น ชาร์ลได้สังเกตเห็นว่าทรายเป็นผู้หญิงที่
สวยแถมยังร�่ำรวยอีกต่างหาก ซึ่งลักษณะและบุคลิกของทรายนั้น หากชายใดได้เห็นก็จะให้ความสนใจ ในระหว่างการสนทนา
อยู่นั้น ชาร์ลสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตัวทราย ชาร์ลจึงได้ให้ทรายไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่าผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายโดยมีแถบสีจางๆเกิดขึ้น ๒ ขีด
ชาร์ล : คุณทรายครับคุณได้เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหน้านี้หรือไม่
ทราย : พี่ขา....(ลากเสียงสูงมากๆๆ) หนูยอมรับค่ะว่าหนูได้เสพยาเสพติดมาจริง ก่อนที่จะมารายงานตัวประมาณ ๒ สัปดาห์
ชาร์ลมีสีหน้าที่เคร่งขรึม และได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับพูดว่า “หากเป็นแบบนี้คงต้องส่งเรื่องกลับไปยังส�ำนักงานคุม
ประพฤติศรีสะเกษเพื่อรายงานพฤติกรรมให้ศาลจังหวัดศรีสะเกษทราบและด�ำเนินการต่อไป ขณะนั้นทรายเกิดความตกใจกลัวที่
ตนเองจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้พูดคุยและต่อรองกับชาร์ลว่า
ทราย : พี่คะ หนูจะถูกส่งตัวกลับไปจริงเหรอคะ
ชาร์ล : ก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะ
ทราย : พี่พอจะมีทางช่วยเหลือหนูบ้างหรือเปล่าค่ะ และมีทางไหนที่พอจะช่วยเหลือหนูได้บ้างคะพี่
ชาร์ล : เดี๋ยวพี่จะลองคุยกับเจ้าของสำ�นวนให้นะ วันนี้น้องกลับบ้านไปก่อนเถอะ
จากนั้นทั้งสองก็ได้แยกย้ายจากกันไป....และในเย็นวันนั้นเองชาร์ลได้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวติดต่อไปหาทราย... ตู๊ด...
ตู๊ด...ตู๊ด...
ทราย : สวัสดีดีคะ
ชาร์ล : น้องทรายนี่พี่เองนะ พี่คุมประพฤติจำ�ได้มั้ยเอ่ยยยย
ทราย : อ๋อ พี่ที่รับรายงานตัวหนูเมื่อตอนเช้านี่เอง จำ�ได้ค่ะ
ชาร์ล : พี่มีเรื่องจะบอกนะ พี่ได้คุยเรื่องน้องกับเจ้าของสำ�นวนแล้ว แต่เจ้าของสำ�นวนเขาไม่ยอมต้องการที่จะส่งเรื่องกลับไปยัง
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น
ทราย : แล้วแบบนี้ต้องทำ�อย่างไรต่อไปค่ะพี่
ชาร์ล : อืม...พี่ขอถามอะไรน้องทรายหน่อยนะ เงินประกันตัวของน้องทรายที่ศาลจำ�นวนเท่าไหร่กันเอ่ย
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ทราย : ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทค่ะพี่
ชาร์ล : งั้นน้องมีเงินจำ�นวนดังกล่าวหรือเปล่าพี่อาจพอจะช่วยเหลือได้ แต่คงต้องแบ่งให้เจ้าของสำ�นวนและหัวหน้างานด้วย
ทราย : มันเป็นจำ�นวนเงินที่เยอะมากเลยนะคะ หนูขอถามแฟนของหนูก่อนนะคะ แต่พี่คะลดจำ�นวนลงมาหน่อยไม่ได้เหรอคะ
ชาร์ล : ถ้าน้องไม่มีเงินงั้นเหลือเป็น ๕,๐๐๐ บาท จะโอเคมั้ย
ทราย : เดี่ยวจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะคะพี่
ในคืนวันนี้เอง ทรายครุ่นคิดในเรื่องที่ชาร์ลให้ตนเองน�ำเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทไปให้เขา ทรายคิดว่าตนเองอาจ
จะถูกหลอกและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นทรายจึงตัดสินใจที่จะไปสอบถาม
นางสาวเกจมณี พนักงานคุมประพฤติเจ้าของส�ำนวน เพื่อต้องการทราบความจริง จากการสอบถามนางสาวเกจมณี จึงได้รู้
ความจริงว่า ส�ำนักงานคุมประพฤตินั้นไม่มีการเรียกร้องเงินจากผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
วันต่อมา ชาร์ลได้โทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาทรายอีกครั้ง พร้อมกับสอบถามเรื่องเงินจ�ำนวนดังกล่าว แต่ทรายได้มีการ
ต่อรองจนกระทั่งเหลือ ๓,๐๐๐ บาท จากนั้นทรายจึงได้สอบถามเลขบัญชีธนาคารของชาร์ล เพื่อต้องการที่จะโอนเงินผ่านทาง
บัญชีธนาคาร
ทราย : พี่คะหนูขอเลขบัญชีธนาคารของพี่ได้หรือเปล่าคะ พอดีหนูบอกกับแฟนหนูไว้ว่าจะต้องโอนเงินให้แม่ เลยจำ�เป็นต้องมี
หลักฐานเอาไปให้แฟนหนูดูค่ะ
ชาร์ล : เห็นทีคงจะไม่ได้นะ พี่ต้องการเงินสดเท่านั้น อย่าโอนผ่านบัญชีธนาคารเลย พรุ่งนี้เที่ยงว่างมั้ยไปพบพี่ที่หน้าวัดนะ พี่
จะรอน้องทราย
ทราย : ได้ค่ะพี่ แล้วเจอกันนะคะ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันทรายได้ส่งข้อความไปหาชาร์ล พร้อมกับบอกว่า “วันนี้หนูไม่ว่างขอเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือ
เปล่าค่ะพี่”
ชาร์ล ได้ส่งข้อความตอบกลับมาว่า “ได้ แต่ห้ามเลื่อนพี่อีกแล้วนะ”
เมื่อความลับไม่มีในโลกใบนี้ จึงมีพยานหลักฐานเกิดขึ้น นั่นก็คือในระหว่างการสนทนาของทรายและชาร์ลนั้น ทราย
ได้บันทึกเสียงการสนทนาต่อลองเรื่องเงินที่ชาร์ลได้เรียกร้องเงินจากตนเอง รวมทั้งบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ที่ชาร์ลได้ส่ง
ข้อความไปหาทราย เมื่อมีพยานหลักฐานแน่นหนามาก ทรายจึงได้เดินทางไปพบผู้บังคับบัญชาของชาร์ลที่ส�ำนักงาน แล้วเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทราบพร้อมกับพยานหลักฐานที่ทรายได้รวบรวมไว้ แม้ภายหลังชาร์ลจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและกลับใจโดยไม่
รับเงินจากทรายแล้ว พร้อมทั้งได้บอกให้ทรายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก แต่ก็ไม่ท�ำให้ความผิดที่ส�ำเร็จลงแล้วนั้นเป็นความ
ถูกต้องแต่อย่างใด
จากนั้นผู้บังคับบัญชาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงให้กรม
คุมประพฤติทราบ กรมคุมประพฤติจึงได้พิจารณามีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับ
ชาร์ล ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๒๔ (๑) และ (๘) ของระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนได้มีค�ำสั่งกรมคุมประพฤติ ลงโทษไล่
ชาร์ลออกจากราชการ ในความผิดดังกล่าว
นี่คือกับดักของชีวิตที่คนส่วนใหญ่เห็นเงินเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดในชีวิต เลยลืมนึกถึงความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่และ
ขาดจิตส�ำนึกทางคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นเหตุให้ตนเองต้องได้รับผลกรรมจากการกระท�ำ จงจ�ำไว้นะคะเพื่อนๆ การท�ำสิ่ง
เลวร้ายด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบก็ท�ำให้เราหมดอนาคตในเวลาอันรวดเร็วได้เช่นเดียวกัน.....

------------------------------
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หนี้บาป
โดย กลุ่มวินัย
คำ�ว่า “พอ” มีอยู่ไหมในใจนี้
คำ�ว่า “รัก” มีอยู่ไหมควรไตร่ตรอง

คำ�ว่า “ดี” มีอยู่ไหมในสมอง
อย่าให้ “พร่อง” สามคำ�นี้ดีจริงเอย

นายอนุกูล พนักงานคุมประพฤติชำ� นาญการ ของส�ำนักงานคุมประพฤติแห่งหนึ่ง เป็นหนี้สินจากการเบิกเงินเกินบัญชี
จากธนาคารกรุงไทย (หรือที่ข้าราชการทั่วไปรู้จักกันในว่า “กรุงไทยธนวัฏ” ซึ่งให้สิทธิข้าราชการเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงินตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด) เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เศษ นอกจากนี้ อนุกูล ยังเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกหลายใบ รวมหนี้
สินทั้งหมดที่อนุกูลมี ก็เฉียดๆ หนึ่งล้านบาทเลยทีเดียว
“ฮัลโหล...โรตีอยู่ไหม” อนุกูลโทรศัพท์ไปหาโรตี ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในความรับผิดชอบของตน แต่ขาดนัด
รายงานตัวมาเป็นเวลาสองครั้งสองคราวแล้ว
“กำ�ลังพูดอยู่ครับ” ปลายสายตอบด้วยน้ำ�เสียงนอบน้อม
“เอาไงดี คุณโรตี คุณขาดนัดรายงานตัวกับผมมา ๒ หนแล้ว จะให้ผมรายงานศาลผิดเงื่อนไขเลยมั้ย” อนุกูลพูดแกมขู่
“โอ้ว....อย่าเลยครับหัวหน้า ให้โอกาสผมหน่อย พอดีผมไม่ค่อยสบาย เลยไปรายงานตัวไม่ได้ หัวหน้าจะนัดผมไปราย
ตัววันไหนคราวนี้ผมจะไปแน่นอนครับ” โรตีอ้อนวอน
“มันก็ได้อยู่ แต่จะให้จะให้มาเฉยๆ มันได้อยู่เหรอ แล้วไอ้ที่ไม่มารายงานตัว ๒ ครั้งที่ผ่านมาจะให้ผมทำ�ไง จะให้ลงชื่อ
ย้อนหลังมันก็เสี่ยงอยู่นะ” อนุกูลพูดหยั่งเชิง
ไหร่”

โรตีรู้ได้ทันทีว่าอนุกูลต้องการเงิน แต่เพื่อไม่ให้คดีของตนมีปัญหา จึงพูดออกไปตรงๆ ไม่อ้อมค้อม“หัวหน้าจะเอาเท่า
“สักห้า ไหวมั้ย” อนุกูลยื่นข้อเสนอ
“ขอสักสองได้มั้ย” โรตีต่อรอง

“อืมม..ถ้าสองก็ได้ แต่ผมขอวันนี้เลย อีกสองชั่วโมงไปเจอผมที่ปั้มน้ำ�มันฝั่งตรงข้ามสำ�นักงานแล้วกัน” ด้วยความร้อน
เงินอนุกูลตอบตกลง เพราะคิดว่า ได้แค่สองพัน ก็ดีกว่าไม่ได้เลย
“ได้ครับหัวหน้า”
การสนทนาระหว่างคนทั้งสองจบลงแล้ว แต่โรตียังต้องครุ่นคิดต่อไป เขาจะหาเงินจ�ำนวนนี้มาจากไหน และจะเอามัน
มาได้อย่างไร คนแรกที่โรตีนึกถึงก็คือ วิภา เจ้าหนี้เงินกู้หน้าเลือดที่ใครๆ ก็วิ่งเข้าหา เพราะได้เงินเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอ ไม่ต้อง
มีหลักประกัน แต่ดอกเบี้ยมหาโหด ทรัพย์สินที่โรตีมีอยู่ ก็ถูกวิภายึดไปหลายรายการแล้ว เพราะไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้หนี้
คราวนี้ก็เช่นกัน โรตีคงเหลือแต่ตัว
แต่ทางฝ่ายอนุกูลล่ะ เขากลับภาคภูมิใจ นั่งเปิดสมุดบัญชีกรุงไทยธนวัฏแล้วนั่งอมยิ้ม อีกไม่นาน เขาจะสามารถใช้หนี้
จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เศษ ที่มีอยู่ได้จนหมดสิ้นแล้ว และเขาก็วางแผนต่อไป ว่าจะต้องใช้หนี้บัตรเครดิตที่เหลืออยู่อีก ๕
ใบ ให้จงได้
วันเวลาผ่านไป ด้วยความเคยชินในการกระท�ำของตนที่เรียกรับเงินจากผู้ถูกคุมความประพฤติมาอย่างสม�่ ำเสมอโดย
ไม่มีผู้ใดจับได้ ประกอบกับผู้ถูกคุมความประพฤติเองก็สมประโยชน์ จึงไม่มีใครร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อนุกูลจึงย่ามใจ
นัดผู้ถูกคุมความประพฤติให้มารายงานตัวพร้อมกับจ่ายเงินกันบริเวณหน้าส�ำนักงาน โดยที่ตัวเองก็ลืมไปว่า บริเวณดังกล่าว
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มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ สุดท้ายกรรมจึงตามทัน มีผู้พบเห็นความผิดปกติของอนุกูลที่ชอบถือส�ำนวนออกไปนอกส�ำนักงาน
สักพักก็กลับมา ประกอบกับมีกระแสข่าวจากบุคคลภายนอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเรียกรับเงิน จึงได้มีการเฝ้าสังเกต
จับตาดูพฤติกรรมของนายนุกูล จนกระทั่งได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่านายอนุกูลมีพฤติกรรมในการเรียกรับเงิน
จากผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้อ�ำนวยการจึงได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอกรมคุมประพฤติเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
โดยสามารถตรวจสอบพบพฤติการณ์ในการเรียกรับเงินของนายอนุกูลจากผู้ถูกคุมความประพฤติจ�ำนวนถึง ๓ คดี
กรมคุมประพฤติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่นายอนุกูล ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
ของนายอนุกูล ซึ่งเป็นบัญชีที่น�ำเข้าเงินเดือน และเบิกเงินเกินบัญชีตามโครงการกรุงไทยธนวัฏ ปรากฏว่า นายอนุกูลมีบัญชี
ติดลบเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และมีเงินเข้าระหว่างเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนครั้งละ ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท และ
บางเดือนก็มีเงินเข้าบัญชีมากถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่นายอนุกูลมิได้มีรายได้พิเศษอื่นนอกเหนือจากเดือน ซึ่งท� ำให้นายอนุกูล
สามารถใช้หนี้เป็นเงินจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ภายใน ๑ ปี จึงเชื่อว่า นายอนุกูลมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงินในลักษณะ
เช่นนี้มานานแล้ว และด้วยพยานหลักฐานที่หนักแน่นเป็นภาพการรับเงินจากกล้องวงจรปิด ประกอบถ้อยพยานที่เกี่ยวข้อง
กรมคุมประพฤติจึงมีค�ำสั่งลงโทษไล่นายอนุกูลออกจากราชการ เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระท�ำการอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สาเหตุของการกระท�ำผิดในครั้งนี้ เกิดจากความไม่รู้จักพอ ก่อหนี้ก่อสินเกินฐานานุรูปของตน ประกอบกับผู้กระท�ำเอง
ก็มิได้มีคุณงามความดีหรือศีลธรรมอยู่ในจิตใจ จึงมิอาจยับยั้งชั่งใจเพื่อมิให้กระท�ำการตามกิเลสของตนได้ นอกจากนี้ พื้นฐาน
จิตใจของผู้กระท�ำเองก็มิได้ตั้งอยู่บนความรัก ความเมตตา และปรารถนาที่จะให้คนอื่นพ้นทุกข์ กลับเหยียบย�่ำซ�้ำเติมผู้ถูกคุม
ความประพฤติซึ่งมีความทุกข์อยู่แล้ว ให้มีความทุกข์มากขึ้นไปอีก ดังนั้น สิ่งที่อนุกูลได้รับ ก็เกิดจากผลิตผลของกรรม ซึ่งก็คือ
การกระท�ำที่ตนเองก่อไว้ทั้งสิ้นครับ

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

กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
ยินดีให้คำ�ปรึกษา หรือสอบถามปัญหาเรื่องวินัย และดาวน์โหลดอุทาหรณ์ก่อนทำ�ผิดได้ที่
https://www.facebook.com/groups/936287159769030/
หรือค้นหาบน facebook ได้โดยพิมพ์คำ�ว่า “กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล”
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