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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาของรัฐ       
“เราไมทิ้งกัน” ที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการปดเมืองของประเทศไทย    
เพื่อควบคุมการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปรากฏตามขาวการเกิดอาชญากรรมจากการดำเนินมาตรการ
ดังกลาวนีต้ั้งแตขอจำกัดเร่ืองบุคคลผูอยูในเกณฑที่มีสิทธิซึ่งไมครอบคลุมทุกคนในประเทศ จำนวนเงินที่จะไดรับซึ่งไมเพียงพอตอ
คาใชจายในระหวางหยุดทำงาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงการไดรับการเยียวยาชวยเหลือซ่ึงเปนปจจัยสำคัญประการ
หนึ่งท่ีทำใหอาชญกรรมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดความสามารถและความพรอมทางเทคโนโลยีของผูที่จะขอรับสิทธิเยียวยา 
เชน การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันการรับรองสิทธิผานเว็บไซตเราไมทิ้ง
กันดอทคอม ที่ลวนแลวแตตองกระทำผานเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตามไมไชวาประชาชนคนไทยทุกคนจะมี
ความสามารถหรือเคร่ืองมือท่ีจะเขาถึงมาตรการได สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจึงเปนปจจัยและเปนชองทางที่ทำใหเกิดและตกเปนเหยื่อ
ของอาชญากรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยได 
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา, มาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน”, อาชญากรรม, การปดเมือง  
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Abstract 

The study aimed to study and analyze causes affecting hidden crime from government measure 

(RAO – MAI – TING - KUN) . This measure helped people who are suffering from Thailand’s lock down 

caused by COVID control. According to news reporting, there are hidden crimes occurred as follows; the 

limitations of people’ rights which were not covered everyone in the country, the amount of money which 

was not enough for living during the working break, and technology usage used for measurement 

accessibility. The last one was one of the most important factors affecting hidden crimes. It occurred 

because of the lack of knowledge and technology readiness of people’ rights. Registrations, rights’ 

inspection, and rights’ affirmation via www.เราไมทิ้งกัน .com were performed by using electronic devices. It 

did not mean that every Thai had electronic device or accessed. This was factors and channels causing 

crimes and victimization especially property crimes. 

Keywords: COVID-19, RAO – MAI – TING – KUN measure, Crime, Lock down 

1. บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญ 
ในชวงปลายป พ.ศ. 2562 มีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตอมาไดแพรระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดวย ทำใหองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกำหนดใหโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย ซึ่งทำใหเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 
สามารถแพรเช้ือจากคนสูคน เปนโรคระบาดรายแรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2563) สำหรับประเทศไทย    
แมวาตัวเลขจำนวนของผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะอยูที่จำนวนหลักพันคน ไมไดอยูในจำนวนหลักหมื่นดังเชนประเทศจีนหรือ
ประเทศญ่ีปุน หรือมีผูติดเช้ือจำนวนหลักแสนคนดังเชนประเทศอิตาลีหรือประเทศสเปน หรือมีผูติดเช้ือจำนวนหลักลานคน    
ซึ่งเปนจำนวนสูงมากท่ีสุดในโลกอยางประเทศสหรัฐอเมริกา (THE BANGKOK INSIGHT, 2563) 
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ตารางรายงานจำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
ประเทศ จำนวนผูติดเชื้อสะสม (คน) จำนวนผูเสียชีวิต (ศพ) 

สหรัฐอเมริกา 1,064,572 61,669 

สเปน 236,899 24,275 

อิตาล ี 203,591 27,682 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 82,862 4,633 

ญี่ปุน 14,119 435 

ไทย 2,954 54 

ตารางที่ 1 ตารางรายงานจำนวนผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

จากตารางรายงานจำนวนผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาขางตน แมจะปรากฎจำนวนผูติดเช้ือในประเทศไทยจะอยูที่หลักพันคน 
แตก็สงผลใหมีผูเสียชีวิตและจำนวนผูปวยในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละวัน ดวยสาเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมีความพยายามที่จะ
ลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาท้ังการแพรเช้ือภายในประเทศและการรับเช้ือที่มาจากตางประเทศ ดังนั้นเพื่อแกไข
ปญหาการระบาดอยางเรงดวน รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีทั่วราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) กำหนด
มาตรการปดเมืองหรือที่เรียกกันวามาตรการล็อกดาวน (Lock down) ในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย และใชบังคับกับ
กรุงเทพและปริมณฑลเปนกลุมจังหวัดแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เปนการยกระดับมาตรการในการสกัดกั้นเพื่อลดการ    
แพรระบาดของเชื้อโรคโคโรนา โดยมีลักษณะเปนการควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน การหามเดินทางขามจังหวัด    
การจำกัดการเดินทางในชวงระยะเวลาที่กำหนด การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ การกักตัวเองอยูในบานหรือท่ีพักอาศัย
ของตน (กรุงเทพธรุกิจ, 2563) รวมถึงมาตรการลดระยะหางทางสังคม (Social distancing)  

จากมาตรการปดเมืองซึ่งชวยควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ตาม   
ในอีกดานหนึ่งของมาตรการปดเมือง การดำเนินการดังกลาวน้ีกลับสงผลกระทบอยางรุนแรงในทางเศรษฐกิจคูขนานกันไปกับ
การลดการแพรระบาดของไวรัสดวย เนื่องจากทำใหกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชนในประเทศมีการเคลื่อนไหวนอยลง 
กระทบตอเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออมตอภาคธุรกิจและการจางงานของแรงงานในประเทศไทย สงผลใหมีการปดกิจการ 
การเลิกจางแรงงานและการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ, 2563) 

ดังนั้นเพ่ือชวยบรรเทาปญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการปดเมือง รัฐบาลจึงมีนโยบายออกมาเพื่อ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนคนไทยที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในคร้ังนี้ “เราไมทิ้งกัน” คือมาตรการเยียวยาของรัฐบาลโดย
รัฐบาลจะจายเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือนใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปดเมืองอันเนื่องมาจากการ  
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา แตมาตรการดังกลาวนี้ไมไดจายเงินเยียวยาใหกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
แตจะจายใหเฉพาะบุคคลที่อยูในเกณฑที่รัฐบาลกำหนดเทานั้น เชน แรงงานช่ัวคราว ลูกจางช่ัวคราว ผูประกอบอาชีพอิสระ     
ที่ไมมีนายจางหรือผูประกอบอาชีพอาชีพอิสระที่ไมไดอยูในระบบประกันสังคม นอกจากนั้นการจะขอรับเงินเยียวยาดังกลาว     
ผูที่ประสงคขอรับสิทธิจะตองดำเนินการผานทางเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน.com ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียน การตรวจสอบ
สถานะสิทธิ และทายที่สุดถาเปนบุคคลที่อยูในเกณฑที่จะไดรับการเยียวยา ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยา
ผานระบบของธนาคารตามที่ผูไดรับผลกระทบลงทะเบียนไว (ครูอาชีพดอทคอม, 2563) 

ดวยความมุงหวังของรัฐบาลที่จะชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการปดเมือง       
ผานมาตรการเยียวยา“เราไมทิ้งกัน” เพ่ือแกไขปญหาจากสถานการณประชาชนในประเทศไมมีรายไดในการดำรงชีพ       
อยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งกลับพบวาไดมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแฝงมากับการขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ 
ไมวาจะอยูในขั้นของการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ การตรวจสอบการไดรับสิทธิ ตลอดจนการรับเงินเยียวยาตามสิทธิ                
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ที่ไดลงทะเบียนไวแลว เชน การแจงขอความอันเปนเท็จเพื่อรับเงินเยียวยา หรือการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมตาง ๆ            
อันเนื่องมาจากเขาไมถึงหรือไมมีความรูดานทางดานเทคโนโลยีซึ่งจำเปนตอการไดรับสิทธิเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน”  

ตามท่ีไดกลาวมาขางตน ดวยผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการปดเมือง เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ทำใหรัฐบาลดำเนินมาตรการ “เราไมทิ้ งกัน” เพื่อเยียวยาประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน แตในขณะเดียวกัน  
กลับมีอาชญากรรมแฝงมากับการดำเนินมาตราการดังกลาว ดังนั้นจึงเปนที่มาในการเลือกศึกษาหัวขอเร่ืองอาชญากรรมแฝง   
กับมาตรการ “เราไมทิ้ งกัน” เพื่อ วิเคราะหสาเหตุของการกระทำความผิดและหาแนวทางการแกไขหรือปองกัน                 
การเกิดอาชญากรรมแฝงดังกลาวตอไปในอนาคต 
 

2. นิยามศัพท 
 บทความวิชาการฉบับนี้มีนิยามศัพทที่สำคัญเพ่ือประกอบความเขาใจ ดังนี ้
 2.1 มาตรการปดเมือง (Lock down) ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง มาตรการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชนอยางปกติสุขเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา เชน การหามเดินทางขามเขต        
ที่กำหนด การหามเดินทางและทำกิจกรรมในระยะเวลาท่ีกำหนด (Curfew) การสั่งปดรานอาหาร หางสรรพสินคา รานนวด 
แผนไทย สถานบันเทิง รานตัดผม ฯลฯ การเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) การกักตัวในสถานท่ีที่กำหนด 
(State/local quarantine)  
 2.2 มาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง มาตรการเยียวยาของรัฐท่ีชวยเหลือประชาชนซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากการใชมาตรการปดเมือง (Lock down) โดยประชาชนผูที่จะไดรับการเยียวยาจะตองลงทะเบียนตามข้ันตอน  
ของเว็บไซตเราไมทิ้งกัน (www.เราไมทิ้ งกัน .com) ซึ่งถาผูที่ลงทะเบียนเพื่อรับการสิทธิผานหลักเกณฑตามที่กำหนด             
รัฐจะจายเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือนใหบุคคลนั้น 

  

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา มีหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาเหตุของเกิดอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับบทความ

วิชาการฉบับน้ี ดังน้ี 
 3.1 สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา 
  3.1.1 ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน 

  โรเบิรต เมอรตัน (Robert Merton) ไดสรางทฤษฎีเพื่ออธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาวา วัฒนธรรมสังคมเปนตัวกำหนดจุดมุงหมายหรือความตองการของคนในสังคม โครงสรางของสังคมไดกดดัน    
ใหคนบางคนใหมีความประพฤตินอกลูนอกทาง หากใครไมปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายและวิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
ถือไดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน และบุคคลจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซ่ึงปรากฏออกมาหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวา     
บุคคลน้ันจะมีวิธีการเผชิญกับสถานการณที่บุคคลน้ันประสบแตกตางกัน คือ  

  1) ผูปฏิบัติตาม เปนกลุมที่ยอมรับ ยึดเปาหมายและวิธีการที่สังคมเห็นวาดี 
  2) พวกแหวกแนว เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว โดยหันไปใชวิธีใหมที่ทำผิด
กฎหมายและศีลธรรม เชน อยากมีเงิน จึงกระทำผิดกฎหมาย 

  3) พวกเจาระเบียบ เปนกลุมที่ยอมรับวิธีการที่สังคมกำหนด แตไมตองการความสำเร็จในชีวิต 

  4) พวกหนีโลก เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว เคยเปนพวกท่ีปฏิบัติตามวิธีการและ
เปาหมายของสังคมมากอน แตเม่ือไมสามารถถึงเปาหมายไดจึงแสดงออกดวยการเปนคนหนีโลก เชน ฆาตวัตาย ติดยาเสพติด 
  5) พวกกบฏ เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว แตพยายามสรางคานิยมและวิธีการ
ขึ้นมาใหม (Francis T. Cullen and Robert Agnew อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
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 3.1.2 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)  

 การเบียล ทารด (Gabriel Tarde) เห็นวา ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิดอาชญากรรม
และสังคมมีอิทธิพลตอการเกิดอาชญากรรม โดยทารด ไดวางกฎของการเลียนแบบไว สามารถสรุปไดวาการเลียนแบบมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

 1) มนุษยมีแนวโนมที่จะเลียนแบบคนอ่ืน 

 2) ผูที่มีฐานะต่ำกวาจะเลียนแบบผูมีฐานะสูงกวา 
 3) มนุษยจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม 
 4) การเลียนแบบเปนการเรียนรู 
 5) อาชญากรรมจะแพรไปในลกัษณะเดียวกับแฟช่ัน (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร 

ตันณีกุล, 2558, 132-133) 
 3.2 สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม 
 3.2.1 ปจจัยทางจิต (mental factors)  
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา ผูที่ประพฤติผิดในศีลในธรรม มักเกิดมาจากความโลภ ความโกรธ  ความหลง   
เพราะเปนจิตทีข่าดความสงบ ขาดสติปญญา 

 1) เรื่องความโกรธ เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆาตกรรม 

 2) เรื่องความโลภ เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพยและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ดวยเชนกนั 

 3) เรื่องความหลง เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่ออาชญากรรมดวยเชนกัน   
จากความโงหรือความหลงของเหยื่อ 
 3.2.2 ปจจัยทางสังคม (social factors)  
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา การที่บุคคลขาดความสามารถในการปรับตัว ใหเขากับสภาพสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงการไมยึดม่ันตอประเพณีอันดีงาม ความออนแอของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ปญหาดาน
การคบคาสมาคม ปญหาการควบคุมสังคม ความฟุงเฟอฟุมเฟอยในสังคมและความยากจน สามารถสงผลใหเกิดการกระทำ
ความผิดได ดังนี ้

 1) ปจจัยดานการคบคาสมาคม ปรากฏอยูในสิงคาลกสูตร ช้ีใหเห็นโทษของการคบคนช่ัวเปนมิตร จะนำพาไปสู
การกระทำช่ัว 

 2) ปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจน ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ซึ่งช้ีใหเห็นวาเมื่อไมมีการแกไขความยากจน
โดยมาตรการทางการปกครองแลว อาชญากรรมยอมเกิดข้ึนได 
        3) ปจจัยเก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรม ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ซึ่งช้ีใหเห็นวา ปจจัยที่ทำใหตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรม มีอยู 3 ประเภท คือ อาชญากรรมเกิดจากการยั่วยุ (เหยื่อยั่วยุ) อาชญากรรมเกิดจากการจูงใจ (เหยื่อลอใจ) 
อาชญากรรมเกิดจากเหยื่อที่เปนผูโงเขลาโดยสันดาน (เหยื่อโงเขลา) 

         4) ปจจัยเกี่ยวกับความออนแอของสถาบันสังคม ปรากฏอยูในปฐมปณณาสกตอนหน่ึง ซึ่งช้ีใหเห็นวาเมื่อใดที่
ผูปกครองออนแอ โจรจะมีกำลัง เมื่อใดผูปกครองมีกำลัง โจรยอมถอยกำลัง (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-142) 
 3.2.3 ปจจัยทางกายภาพ (physical factors)  
 ปจจัยนี้พิจารณาเฉพาะสิ่งภายนอกท่ีเปนสาเหตุหรือปจจัยในการกอใหเกิดอาชญากรรม เชน  สถานท่ี สิ่งเสพติด 
อาวุธ เวลา (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 
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4. รูปแบบอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน”

มาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” เปนมาตรการที่รัฐมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเสียหาย  
ทางเศรษฐกิจของประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการปดเมืองเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา    
ซึ่งในการที่จะไดรับเงินเยียวยาน้ีได ผูที่ไดรับผลกระทบจะตองเปนบุคคลที่เขาเกณฑตามที่กำหนดไว นอกจากน้ันจะตองมีการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินผานทางเว็บไซตเราไมทิ้งกันดอทคอมและเมื่อผานคุณสมบัติแลว รัฐจะโอนเงินผานบัญชีธนาคารใหกับ 
ผูที่มีสิทธิเปนจำนวนเงิน 5,000 บาทเปนเวลา 3 เดือน 

แตอยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งของมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” กลับมีอาชญากรรมแฝงเขามา ซึ่งอาจจะอยูในรูป
อาชญากรรมหรือสงผลกระทบตอทรัพยสินและชีวิต ดังนี ้

4.1 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับทรัพยในความผิดฐานลักทรัพยและหรือความผิดฐานฉอโกง 
  4.1.1 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายดำ อายุ 71 ป 
  นายดำ อาชีพขายเฉากวย ใหการวาในวันเกิดเหตุ วันที่ 4 เมษายน 2563 ไดไปขายเฉากวยที่หนาโรงเรียน      

วัดหนองโปง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีเด็กหนุมอายุประมาณ 30 ป ซึ่งตอมาทราบช่ือวา นายแดง อายุ 21 ป เขามาสอบถาม
เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” ซึ่งนายดำตอบกลับไปวาตนไมรูเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับ   
เงินเยียวยาเพราะอานหนังสือไมออกและไมมีโทรทัศน นายแดงจึงอาสาลงทะเบียนให 

 ตอมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายแดง ไดโทรศัพทมาหานายดำ อางวาเงินเขาบัญชีแลวและอาสาพานายดำ    
ไปกดเงินท่ีตูเอทีเอ็มจำนวน 3 ครั้ง และนำเงินสงใหนายดำ จำนวน 1,000 บาท อางวามีเงนิเขาบัญชีเทานี้ ตอมานายดำไดทราบ
ขาวภายหลังวาตนไดรับเงินจากรัฐจำนวน 5,000 บาท จึงไปแจงความท่ี สภ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

หลังจากเขาแจงความ นายแดงใหการรับสารภาพวาเปนคนที่เอาเงินของนายดำไปจริงจำนวน 4,000 บาท      
แตไมไดเจตนากระทำตั้งแตแรก ในตอนแรกท่ีเจอนายดำนั้น นายแดงมีความประสงคจะชวยเหลือ แตในขณะที่พานายดำมา  
เบิกเงินที่ตูเอทีเอ็ม เกิดอารมณช่ัววูบที่จะเอาเงินของนายดำไปเพราะเห็นวาครอบครัวของตนเองก็เดือดรอน (AMARIN 34 HD, 

2563: ออนไลน) 
4.1.2 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายขาว อายุ 63 ป 

 นายขาว แจงความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจพระประแดง จ.สมุทรปราการ อางวาถูกเพื่อนบาน      
ขางหองพักซึ่งเปนหญิง อายุประมาณ 30-35 ป อาสาไปกดเงินเยียวยาจำนวน 10,000 บาท ซึ่งรัฐบาลจัดสรรใหผานเว็บไซต 
“เราไมทิ้งกัน” โดยนำเงินมาใหเพียง 2,000 บาท 

  นายขาวใหการวาในวันเกิดเหตุ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไดนำสมุดบัญชีเงินฝากไปตรวจสอบยอดเงินที่         
ตูเอทีเอ็มโดยมีเงินโอนเขาจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่ไดจาการที่หลานชายของนายขาวไดชวยลงทะเบียนผานเว็บไซต 
“เราไมทิ้งกัน”แตไมทราบจำนวนเงินเพราะอานหนังสือไมออก แตเห็นวามีเลขศูนยตอทายหลายตัว จึงไปติดตอธนาคารแตวันท่ี
เกิดเหตุนั้นธนาคารปดทำการเพราะเปนวันหยุดราชการ เมื่อกลับบานจึงพบนางฟา ซึ่งเปนเพื่อนบาน ชวยอาสาไปกดเงินใหและ
นำเงินมามอบใหนายขาว 2,000 บาท ปรากฏตอมาภายหลังวาเงินที่ไดมาจากมาตรการเยียวยา 2 เดือนของนายขาวหายไป   
จากบัญชีจำนวน 10,000 บาท (ขาวไทยพีบีเอส, 2563: ออนไลน) 

4.1.3 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายแสด อายุ 43 ป 
  นายแสด ใหการวา หลังจากทราบมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” นายแสดไดพยายามลงทะเบียนผานเว็บไซต
เราไมทิ้งกันดอทคอม แตขณะลงทะเบียนพบปญหาหลายประการ เชน ปญหาการตรวจสอบสถานะหรือการกรอกขอมูลสวนตัว
ซึ่งนายแสดไดพยายามแกไขปญหาแลวแตไมสามารถทำไดเนื่องจากนายแสดไมมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี หลังจากนั้นมี 
เพื่อนของลูกชายช่ือนายคราม ไดอาสาเขามาชวยเหลือท่ีจะลงทะเบียนให โดยที่นายครามไดขอดูขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการ
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ลงทะเบียนรวมถึงรหัสบัตรเอทีเอ็มดวย ตอมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดมีเงิน 10,000 บาทโอนเขามาในบัญชีธนาคารของ
นายขาว แตเงินก็ถูกถอนออกไป 5,000 บาท ในวันเดียวกันโดยที่นายขาวยังไมไดทำการเบิกถอนเงิน นายขาวจึงไปตรวจสอบกับ
ธนาคารพบวา ไดมีการโอนเงินไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกสที่เปนหมายเลขโทรศัพท ซึ่งตอมาทราบวาเปนหมายเลขโทรศัพท      
ของนายคราม ผูถูกกลาวหา (คมชัดลึก, 2563: ออนไลน) 
 4.2 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับการแจงขอมูลอันเปนเท็จ 
 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนายลวรณ แสงสนิท ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง เขาแจงความเอาผิด
กับผูทีแ่จงความเท็จจำนวน 4 ราย 

 ตามรายงานขาวแจงวาในวันที่ 10 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ไดแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน ประจำศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินคดีและเรียกเงินคืนกับผูที่แจงขอความอันเปนเท็จ     
ในการขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” (กรุงเทพธุรกิจ, 2563: ออนไลน)   
  4.3 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

  4.3.1 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนางสาวมวง ผูกคอฆาตัวตาย 

  รายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 เจาหนาท่ีตำรวจ สน.เพชรเกษม 
ไดรับแจงวามีคนผูกคอตาย ซึ่งภายหลังทราบช่ือวา นางสาวมวง อายุ 19 ป ซึ่งกอนหนาที่จะเสียชีวิตไดวาดรูปภาพ
นายกรัฐมนตรีและโพสตภาพวาดรวมถึงตอวารัฐบาลท่ีไมใหการชวยเหลือเยียวยา แตอยางไรก็ตามหลังจากการเสียชีวิตของ
นางสาวมวง แลวพบวากอนที่จะเสียชีวิตนางสาวมวง ไดรับเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกันแลว” แตนายเทา ซึ่งเปน   
คนรักและกำลังคบหาอยูกับผูตายเปนผูเอาเงินไป (เนช่ันทีวี, 2563: ออนไลน) 
  4.3.2 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนางสาวเขียว 
  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีผูเห็นเหตุการณวา นางสาวเขียว ไดรองโวยวายอยูหนากระทรวงการคลัง
เพื่อเรียกรองเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” หลังจากน้ันนางสาวเขียว ไดหยิบยาถุงสีชมพูออกมากิน เวลาผานไป    
15 นาที นางสาวเขียวมีอาการชักอยูหนากระทรวงการคลัง หนวยกูชีพจึงนำตัวนางสาวเขียวไปสงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
เมื่อพนขีดอันตรายแลว เจาหนาที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงนำสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลทวีศักดิ์เพื่อทำการรักษาตอไป 
ในระหวางทางเพ่ือสงตัวไปรักษาตอนางสาวเขียวไดพูดกับเจาหนาที่วาไมตองมาสนใจตนเอง ตนเองอยากตายเพราะไมมี
เจาหนาท่ีคนใดมาสนใจ (PPTVHD36, 2563: ออนไลน) 
 

5. วิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” 

 จากตัวอยางขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” ดังที่ไดกลาวไวขางตน 
จะเห็นไดวาอาชญากรรมหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ันไมเพียงแตตวัผูกระทำความผิดที่เปนสาเหตุทำใหเกิดขึ้น แตอีกปจจัยหนึ่งก็มี
สาเหตุมาจากผูเสียหายเองหรือผูที่ตกเปนเหยื่อดวย ดังนั้นในการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบ     
จากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ประกอบทฤษฎีในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถแบงสาเหตุ     
การเกิดอาชญากรรมแฝงออกเปน 2 ดาน ดังนี ้
 5.1 ดานผูกระทำความผิด 

  5.1.1 จากขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบเกี่ยวกับทรัพยและการแจงขอมูลอันเปนเท็จ 
  ทั้งกรณีของนายดำ ลุงขายเฉากวย ซึ่งถูกลูกคาที่มาซื้อเฉากวยเอาเงินเยียวยาไป  กรณีขาวของนายขาว          
ซึ่งถูกเพื่อนบานอาสาไปกดเงินเยียวยาใหและเอาเงินเยียวยาไป หรือกรณีของนายแสด ซึ่งถูกเพ่ือนของลูกชายอาสามาชวย
ลงทะเบียนและโอนเงินเยียวยาของนายแสดไปยังบัญชีธนาคารอ่ืน รวมถึงกรณีขาวที่มีการดำเนินิคดีกับบุคคลซ่ึงแจงขอมูล   
สวนบุคคลเก่ียวกับตัวตนของตนเองอันเปนเท็จเพื่อประสงคที่จะไดรับสิทธิในการไดรับเงินเยียวยาท้ังที่ไมมีสิทธิ เมื่อนำทฤษฎี
ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาวิเคราะห จะพบสาเหตุการกระทำความผิด ดังนี ้
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1) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน
  โรเบิรต เมอรตัน ไดวางแนวทฤษฎีไววา วัฒนธรรมสังคมเปนตัวกำหนดจุดมุงหมายหรือความตองการของคน  
ในสังคม โครงสรางของสังคมไดกดดันใหคนบางคนใหมีความประพฤตินอกลูนอกทาง หากใครไมปฏิบัติใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมาย ถือไดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 5 ประเภท คือ 
พวกผูปฏิบัติตาม พวกแหวกแนว พวกเจาระเบียบ พวกหนีโลก และพวกกบฏ (Francis T. Cullen and Robert Agnew      

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอน้ัน จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากผูที่ถูกกลาวหาวากระทำ
ความผิดตองการไดเงิน อยางไรก็ตามแทนท่ีจะกระทำการที่ชอบดวยกฎหมายเพ่ือใหไดเงินมา เชน ขายของ รับจางทำงาน หรือ
แมแตลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐตามสิทธิของตน แตกลับใชวิธีการท่ีผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ฉวยโอกาส 
ในขณะที่ผูอื่นไดรับความเดือดรอน กออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งตามทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน      
คนประเภทน้ีถูกจัดประเภทอยูในกลุมพวกแหวกแนว ซึ่งเปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว แตหันไปใช
วิธีใหมที่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม เชน ตองการที่จะมีเงินมีทรัพยสิน จึงกระทำผิดกฎหมายลักทรัพยหรือฉอโกงผูอื่นเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพย หรือตองการไดเงินรับเยียวยาเหมือนผูอื่น แตผูถูกกลาวหาไมมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐกำหนดท่ีจะรับเงินเยียวยา     
จึงกระทำผิดแจงขอมูลอันเปนเท็จเพื่อใหมาซ่ึงสิทธิในการรับเงิน 

2) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม
  ในทางหลักพระพุทธศาสนา เชื่อวาการที่บุคคลกระทำความผิดอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 
ปจจัยทางจิต ปจจัยทางสังคมและปจจัยทางกายภาพ 

  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอน้ัน จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากการท่ีผูที่ถูกกลาวหา    
วากระทำความผิดตองการไดเงิน แตเปนการไดเงินมาอยางผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ซึ่งถาพิจารณาจากปจจัยซึ่งเปนสาเหตุ
ของการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรมแลวพบวา ในดานปจจัยทางจิต ผูถูกกลาวหาไดกระทำความผิดดวยความโลภ
ตองการทรัพยของผูอื่นจึงทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ในดานปจจัยทางสังคม ผูถูกกลาวหาไดกระทำความผิดอันเนื่องมาจาก
ทางเศรษฐกิจหรือความยากจนเพราะเปนชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาและมีมาตรการปดเมือง ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทำใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะตกต่ำ และสุดทายในดานปจจัยทางกายภาพ ซึ่งพิจารณาจากสิ่งภายนอกที่
เปนปจจัยสาเหตุการกระทำความผิดของผูถูกกลาวหาน้ัน จะเห็นไดวาสวนใหญมาจากการเขาถึงเทคโนโลยี ซึ่งตามขาวท่ีเกิดขึ้น
ผูที่ถูกกลาวหาจะเปนผูที่สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีไดดีกวาผูที่ตกเปนเหย่ือ (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล 

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 
  5.1.2 จากขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

  จากการนำเสนอขาวเก่ียวกับกรณีนางสาวมวง ซึ่งผูกคอฆาตัวตาย หรือกรณีนางสาวเขียว ซึ่งพยายามฆาตนเอง
นั้น แมในทางกฎหมายอาญาการกระทำดังกลาวจะไมเปนความผิดทางอาญาหรือไมเปนอาชญากรรมเพราะในประมวลกฎหมาย
อาญาไมไดมีความผิดฐานฆาหรือพยายามฆาตนเอง แตอยางไรก็ตามการกระทำดังกลาวก็สงผลกระทบที่เกี่ยวกับ ชีวิตและ
รางกายของผูกระทำ รวมถึงอาจทำใหเกิดการเลียนแบบซึ่งจะกระทบตอสังคมตอไปในอนาคต ดังนั้นเมื่อนำทฤษฎีทาง      
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาวินิจฉัย จะพบสาเหตุการกระทำความผิด ดังนี้ 

1) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน
  ไดวางแนวทฤษฎีไววาบุคคลมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 5 ประเภท คือ พวกผูปฏิบัติตาม 
พวกแหวกแนว พวกเจาระเบียบ พวกหนีโลก และพวกกบฏ (Francis T. Cullen and Robert Agnew อางถึงในปยะพร 
ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
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  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอนั้น จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากการที่ผูฆาหรือพยายามฆา
ตนเองนั้น ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเกิดไดหลายปจจัยรวมทั้งปจจัยจากการแพระบาดของโรคติเช้ือโควิด -19 ดวย 
แตถาพิจารณาจากการนำเสนอขาวที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ จะพบวาผูที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากนางสาวมวง
หรือนางสาวเขียวแลว ยังมีบุคคลอื่น ๆ จำนวนมากในสังคมไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตบุคคลเหลานั้ นกลับไมฆา        
หรือพยายามฆาตนเอง ดังน้ันถานำทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน มาพิจารณาจะพบวา บุคคลตามขาว
ตัวอยางอาจจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกจัดอยูในกลุมพวกหนีโลก ซึ่งในทางทฤษฎีคนกลุมนี้เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตาม
วิธีการท่ีสังคมไดกำหนดไว เคยเปนพวกท่ีปฏิบัติตามวิธีการและเปาหมายของสังคมมากอนแตเมื่อไมสามารถถึงเปาหมายไดจึง
แสดงออกดวยการเปนคนหนีโลก 

2) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีการเลียนแบบของการเบียล ทารด
 การฆาหรือพยายามฆาตนเองน้ัน อาจมีสาเหตุการกระทำมาจากการเลียนแบบตามทฤษฎีการเลียนแบบของการ

เบียล ทารด ซึ่งเห็นวาปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิดอาชญากรรมและสังคม มีอิทธิพลตอการเกิด
อาชญากรรม โดยทารด ไดวางกฎของการเลียนแบบไวมีลักษณะคือ มนุษยมีแนวโนมที่จะเลียนแบบคนอ่ืน ผูที่มีฐานะต่ำกวา   
จะเลียนแบบผูมีฐานะสูงกวา มนุษยจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม การเลียนแบบเปนการเรียนรู และอาชญากรรมจะ   
แพรไปในลักษณะเดียวกับแฟช่ัน ทารด (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 132-133) 

 ดังนั้นจากขาวตัวอยางของการฆาหรือพยายามฆาตัวตาย อาจจะเกิดจากหรือสงผลตอไปใหเกิดความสูญเสีย    
ที่เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย จากพฤติกรรมการเลียนแบบตามทฤษฎีการเลียนแบบของทารด  

3) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม
  ในทางหลักพระพุทธศาสนา เชื่อวาการที่บุคคลกระทำความผิดอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 
ปจจัยทางจิต ปจจัยทางสังคมและปจจัยทางกายภาพ 

จากการนำเสนอขาวเกี่ยวกับการฆาตนเองหรือพยายามฆาตนเองนั้น จะเห็นไดวาผูที่กระทำการดังกลาว กระทำ
ไปดวยปจจัยทางจิตอันเกิดจากความหลงซึ่งเปนความไมรู ไมรูวาชีวิตมีคุณคามากกวาการทำลายชีวิต ในทางพุทธศาสนาเชื่อวา
ชีวิตมีการเวียนวายตายเกิดและการฆาหรือพยายามฆาตัวเองตายเปนบาปอันใหญหลวง นอกจากนั้นยังมีปจจัยทางสังคมที่ทำให
มีการกระทำดังกลาวเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจน ปจจัยเกี่ยวกับการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม       
เชน การตกเปนเหยื่อที่เกิดจากการจูงใจ การตกเปนเหยื่อที่ เกิดจากเหยื่อที่เปนผูโงเขลาโดยสันดาน และปจจัยเกี่ยวกับ       
ความออนแอของสถาบันสังคมในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล 

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 

5.2 ดานผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 
ในหลักอาชญาวิทยา เมื่อพิจารณาสาเหตุของการกระทำความผิดโดยสวนใหญจะพบวามาจากปจจัยตาง ๆ 

ของผูกระทำความผิด เชน ปจจัยจากความตองการ ปจจัยจากความกดดัน ปจจัยจากสภาพสังคม แตอยางไรก็ตามอีกดานหนึ่ง 
เมื่อนำผูเสียหายหรือเหย่ือจากการกออาชญากรรมมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการกออาชญากรรมแลว จะพบวาผูตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม อาจจะเปนปจจัยประการหนึ่งที่เปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมได 

อาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ทั้งการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย การแจงขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงการกระทำที่สงผลกระทบตอชีวิตและรางกายตามตัวอยางขาวท่ีนำเสนอ เมื่อนำมา
พิจารณาตามหลักพุทธธรรมแลวจะพบวาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมน้ัน ผูที่ตกเหยื่อเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหอาชญากรรมแฝง
เกิดขึน้ได (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) กลาวคือ 
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  5.2.1 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมอาจเกิดจากปจจัยทางจิต (mental factors) 
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา “ความโลภ” เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยและอาจทำใหบุคคล    
ตกเปนเหย่ืออาชญากรรม และในขณะเดียวกัน “ความหลง” เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมดวยเชนกันจากความโงหรือความหลงของเหยื่อ  
  เมื่อพิจารณาขาวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากมาตรการเยียวยา“เราไมทิ้งกัน” จะพบวาสวนใหญผูที่ตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม เปนผูที่ขาดความรูทางดานเทคโนโลยีหรือไมรูหนังสือจึงไมสามารถดำเนินการเพื่อใหไดรับเงินเยียวยาดวยตนเอง 
และจำเปนตองมีคนชวยเหลือ จึงเปนการเปดโอกาสที่ทำใหอาชญากรรมเกิดขึ้น เชน ขาวตัวอยางของนายดำ ลุงขายเฉากวย   
ซึ่งนายดำไมรูหนังสือ ไมรูเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับเงินและไมมีความรูดานเทคโนโลยี ทำใหผูกระทำผิดเปนลูกคา   
เขามาชวยเหลือในการลงทะเบียนจนตอมาเกิดการกระทำความผิดขึ้น หรือกรณีของนายแสด ซึ่งโดนเพื่อนของลูกชาย โอนเงิน
เยียวยาของนายแสดไปยังบัญชีธนาคารอื่นเพราะนายแสด ไมรูขั้นตอนและรายละเอียดของการเขาถึงมาตรการเยียวยา 
นอกจากน้ันยังไมมีความรูดานเทคโนโลยีเชนเดียวกับเหยื่ออาชญากรรมคนอื่น ๆ หรือตัวอยางขาวนางสาวมวง ซึ่งตามขาว      
ที่นำเสนอนั้น นางสาวมวงไดรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทแลว แตผูตายไมทราบวาตนเองไดรับเงินเพราะคนรักของผูตาย
เปนคนเอาเงินเยียวยาไป 

5.2.2 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมอาจเกิดจากปจจัยทางสังคม (social factors) 
        ตามหลักในทางพุทธศาสนา การที่บุคคลขาดความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลง การไมยึดมั่นตอประเพณีอันดีงาม ความออนแอของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเหลานี้ 
ลวนแลวแตเปนปจจัยที่สามารถสงผลใหเกิดการกระทำความผิดได กลาวคือ เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งมีอยู  
3 ประเภท ไดแก อาชญากรรมเกิดจากการย่ัวยุ (เหยื่อยั่วยุ) อาชญากรรมเกิดจากการจูงใจ (เหยื่อลอใจ) อาชญากรรมเกิดจาก
เหยื่อท่ีเปนผูโงเขลาโดยสันดาน (เหยื่อโงเขลา) 
    จากการนำเสนอขาวอาชญากรรมในชวงมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” พบวา อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น     
เหยื่อหรือผูเสียหายเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีทำใหผูกระทำความผิดสามารถกออาชญากรรมได โดยเฉพาะอยางย่ิง
อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยอันเน่ืองมาจากผูเสียหายขาดความรูและขาดการเขาถึงขอมูลในการดำเนินการตามมาตรการ
เยียวยาของรัฐ ซึ่งในสภาพสังคมยุคสมัยปจจุบันนี้ ความรูและความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีนั้นถือวาเปนสวนหน่ึงของ
การดำรงชีวิตของมนุษยที่ครอบคลุมไปทุกสวน ดังนั้นบุคคลใดการขาดความรูความสามารถดังกลาวก็อาจจะตกเปนเหย่ือ     
ของการเกิดอาชญากรรมได 
 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกจนตองมี
มาตรการปดเมืองเพื่อควบคุมการแพรระบาดดังกลาวนั้น ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศที่ใชมาตรการปดเมือง เชน การหาม
เดินทางในเวลาท่ีกำหนด การหามเดินทางเขามเขต การปดหางสรรพสินคา รานคา ตลาดนัด ฯลฯ ปรากฏตอมาวาทำใหจำนวน
ตัวเลขผูติดเช้ือในประเทศไทยนอยลงซ่ึงเปนผลดีตอประชาชนในประเทศเก่ียวกับสุขภาพ อนามัย รวมถึงทำใหสภาพแวดลอม
กลับคืน 
 ในอีกดานหนึ่ง การใชมาตรการปดเมืองทำใหเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจอยางเปนลูกโซ ทำใหรัฐบาลตอง
ออกมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” เพ่ือชวยเหลือประชาชนในประเทศท่ีไดรับผลกระทบ แตดวยขอจำกัดของเงินประมาณ
ของประเทศทำใหมาตรการชวยเหลือไมสามารถเขาถึงกับประชาชนทุกคนได นอกจากน้ันมาตรการนี้ยังเกิดข้ึนในชวงของการ  
ปดเมือง ดวยภาวการณที่มีขอจำกัดดังกลาวนี้ “เราไมทิ้งกัน” จึงเปดใหประชาชนที่ เขาเกณฑเพื่อรับเงินเยียวยาผานทาง
เทคโนโลยีซึ่งนำมาเปนเครื่องมือในการเขาถึง เชน การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ รวมถึงการรับเงนิเยียวยาดวย 
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เมื่อมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ไมไดเปนมาตรการที่ใหการชวยเหลือกับประชาชนทุกคน หรือแมจะบุคคลที่มีสิทธิ
ไดรับเงิน แตก็ไดรับการชวยเหลือในวงเงินท่ีจำกัด ซึ่งอาจจะไมเพียงพอตอการใชจาย นอกจากน้ันการเขาถึงมาตรการชวยเหลือ
ตองกระทำผานเครื่องมือท่ีใชเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปญหาตอผูที่ไมมีความรูความเขาใจ หรือผูที่ตกอยูในสถานภาพความ    
เหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้นทำใหในชวงของการดำเนินมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” เกิดอาชญากรรมแฝงท่ีมาพรอมกับ            
“เราไมทิ้งกัน” ตามมาดวย ทั้งอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย การแจงขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงการฆาหรือพยายามฆาตัวตาย     
ซึ่งกอใหเกิดเปนปญหาทางสังคม 

 ดังนั้นเพื่อปองกันหรือแกไขการกออาชญากรรมแฝงดังกลาวในอนาคต จึงจำเปนตองวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของ
การเกิดอาชญากรรมหรือการกระทำที่สงผลตอสังคม เมื่อนำทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะหกับตัวอยางขาวอาชญากรรมท่ี
ปรากฏตามสื่อแลวพบวา สาเหตุที่ทำใหการกระทำความผิดเกิดข้ึนมาจากปจจัย 2 ดาน กลาวคือ ทั้งดานของตัวผูกอ
อาชญากรรมและดานของผูทีต่กเปนเหย่ืออาชญากรรม ดังนี ้

6.1.1 ดานของตัวผูกออาชญากรรม 
1) ตามหลักสังคมวิทยา

  (1) อาชญากรรมอาจจะเกิดจากความกดดันของผูกระทำความผิดจนทำใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยเปน  
ผูที่แหวกแนวฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการ หรือเปนผูที่หนีโลกเพราะไมสามารถไปถึงเปาหมายใน
สังคมไดตามทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน หรือ 

  (2) อาชญากรรมอาจจะเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผูที่เคยกระทำความผิด จนเกิดการกระทำ
ความผิดซ้ำตามมาตามทฤษฎีการเลียนแบบของทฤษฎีการเลียนแบบของ การเบียล ทารด 

2) ตามหลักพุทธธรรม
  อาชญากรรมอาจจะเกิดจากปจจัยทางจิตของผูกระทำความผิดอันเนื่องมาจากความโลภและอาจเกิดจาก

ปจจัยทางสังคมของผูกระทำความผิดอันเนื่องมาจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจหรือความยากจนหรือความออนแอทางสังคม 
6.1.2 ดานของผูที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 

 ตามหลักพุทธธรรม อาชญากรรมอาจจะเกิดจากปจจัยทางจิตของผูตกเปนเหยื่ออันเน่ืองมาจากความโง       
หรือความเขลา ปจจัยทางสังคมของผูตกเปนเหยื่ออันเน่ืองมาจากปจจัยเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมและปจจัยทางกายภาพ
ภายนอก อันเน่ืองจากการผันเปลี่ยนของสังคมท่ีเนนเรื่องของเทคโนโลยี 

โดยสรุป ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาซึ่งเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยของการกอ
อาชญากรรมตามท่ีไดกลาวมาขางตน เมื่อนำมาวิเคราะหกับขาวอาชญากรรมแฝงจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” จะทำใหพบ
สาเหตุของการกระทำความผิดและสามารถหาแนวทางการแกไขหรือปองกันการเกิดอาชญากรรมแฝงดังกลาวตอไปในอนาคตได 

6.2 ขอเสนอแนะ 
เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาตอไปในอนาคต     

มีขอเสนอแนะดังนี ้
 6.2.1 ดานนโยบายมาตรการเยียวยาของรัฐ 

1) การศึกษาผลดี ผลเสียของเทคโนโลยีในที่จะนำมาใชเพื่อชวยในการเขาถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ
2) การเพ่ิมชองทางการใหความรูแกประชาชนทุกมิติเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา เชน การประชาสัมพันธ

ผานสื่อโทรทศันหรือสื่อวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธผานผูนำชุมชนหรืออาสาสมัครตำรวจบาน 

3) การเพิ่มชองทางการเขาถึงมาตรการเยียวยาของรัฐใหมากข้ึนนอกเหนือจาการใชเทคโนโลยี
เชน การเปดโอกาสใหมีการลงทะเบียนผานผูนำชุมชนหรือผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) การเพ่ิมชองทางการใหความชวยเหลือบุคคลที่อยูในเกณฑไดรับความชวยเหลือแตขาดความรู
และทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม 
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6.2.2 ดานผูกออาชญากรรม 

  การเพิ่มการประชาสัมพันธใหความรูและบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำที่จะเปนความผิดโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการปองปรามการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น 

6.2.3 ดานเหยื่ออาชญากรรม 
  การเพิ่มการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในเพื่อชวยในการเขาถึงมาตรการเยียวยา

ของรัฐแกผูมีแนวโนมวาจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 
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