ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบ หรือภาระหนาที่ เปนเรื่องที่เราไดยินเสมอ หรือไดยินที่วา ใครมีหนาทีอันใดก็ทํา
ไปตามนั้ น ให ดี ที่ สุ ด ก็ ถื อ ได ว า ได
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
แลว แมแตรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมาย
สูงสุดก็ไดบั ญญัติถึงหนาที่ของชนชาว
ไทยไว ว า มี ห น า ที่ อ ย า งไรกั น เช น มี
หนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แตสิ่งที่เรา
ปฏิ บัติ อยู ที่สํ าคั ญอยา งน อยคนไทยมี
หนา ที่อย างน อย 2 เรื่อง คือ เสี ยภาษี
และรับราชการทหาร โดยเฉพาะชาวไทยเมื่ออายุครบ 20 ป บริบูรณ ตองถูกเกณฑทหารรับใชชาติ คน
ไทยซึ่งสวนใหญเปนชาวพุทธก็มีวินัยชาวพุทธเปนแนวทางปฏิบัติ ในแตละฐานะ เชน หนาที่ลูกที่ดีตอ
บิดามารดา บิดามารดาอนุเคราะหบุตรธิดา ลูกศิษยมีหนาที่ตอครูอาจารย สามีที่มีหนาที่ตอภรรยา
ภรรยามีหนาที่ตอสามี เปนตน ขงจื้อเปนปราชญอื่นอีกอยางหนึ่งที่ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ของ
บุคคลที่ตองปฏิบัติอยางถูกตอง และดีงาม ซึ่งรากฐานดังกลาวนี้ ทั้งชาวจีน และชาวเกาหลี ไดใชเปน
แนวทางดําเนินชีวิต ในตลอดชีวิตของคนเราตั้งแตวัยเยาวเราก็มีหนาที่เลาเรียนหนังสือ เมื่อจบแลวก็เขา
ทํางาน ซึ่งยอมมีหนาที่ตามภาระที่ไดรับมอบหมายทั้งภาครัฐและเอกชน แตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ยอมกําหนดหนาที่และแนวทางปฏิบัติทั้งภาระหนาที่โดยตรงวาจะทําหนาที่อะไรบาง นอกจากนั้นจะมี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมดวย การปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีสายการบังคับบัญชาตามลําดับ หากผูใดฝาฝนหรือปฏิบัติหนาที่ไมไดตาม
กําหนด ก็จะมีหัวหนาคอยตักเตือน ลงโทษ ซึ่งโดยภาพรวมแลว แมจะมีผูฝาฝนหรือทํางานไมเปนไปตาม
เปาหมายกรณีภาคเอกชนอาจถูกไลออก สวนภาครัฐ อาจถูก ลงโทษทางวินัยสถานใดสถานหนึ่ง ซึ่ งครั้ง
หนึ่งเคยมีการเสนอใหหาเปอรเซ็นตสุดทายควรออกจากราชการไป แตแลวความคิดถูกยกเลิกไป อาจ

สรุปไดวา บุคคลที่อยูในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีหัวหนาคอยควบคุมดูแลความเสียหายอาจ
เกิดขึ้นไมมากนัก แตในกรณีปจเจกชนหรือบุคคลที่อยูนอกองคกร หรือไมขึ้นกั บคณะ ชมรม หรือหนวย
ใด และเขาเหลานั้นไมปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ เชน ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมปฏิบัติตาม
ภาระรับผิดชอบ หรือไมมีความรับผิดชอบในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ยอมยากแกการควบคุม ซึ่งจาก
ขอเท็จจริงดังกลาว สังคมหรือรัฐ ผลักภาระในการดูแลควบคุมผู ไมรับผิดชอบในประเด็นดังกลาวไวแต
ตํารวจเพียงองคกรเดียวเทานั้น ฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ตํารวจซึ่งมีภาระหนาที่ในการดูแลควบคุมกรณี
ประชาชนไมปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตนเอง หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่องตั้งแตไมจิ้มฟนยันเรือ
รบ ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไมอาจทําไดอยางมีประสิทธิภาพไดวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ผลจาก
ขอเท็จจริงดังกลาวสังคมไทย ซึ่งเปนสังคมแหงความวุนวายไรระเบียบ มีหลายกรณีที่ผูฟองรองหรือถูก
หยิบยกขึ้น ตํารวจจึงจะดําเนินการแตมีอีกหลายกรณีที่ไมมีใครพบเห็นหรือไมรู หรือเปนเรื่องไกลตัว
เรื่องนั้นๆ ก็ไมไดรับการดูแลเยียว ฉะนั้นปญหาตางๆ ในสังคมจึงถูกหมักหมมไวมากมายที่ไมไดรับการ
แกไข
ทําอยางไรปจเจกชนหรือประชาชนจะเคารพกฎหมายโดยเครงครัด ไมทําผิดกฎหมาย ไมทําผิด
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เปนฐาน หากพลเมืองมีความมั่นคงปฏิบัติภารกิจตามทํานองคลอง
ธรรมก็เปนการลดภาระแกรัฐบาลในการจัดการความไมถูกตองตางๆ เหลานั้นถึงแมแนวทางดังกลาวจะ
หวังไดยากเพราะสังคมดังกลาวจะมีขึ้นไดตอเมื่อประชาชนมีคุณภาพ ไดรับการศึกษาซึ่งตองใชเวลาแก
รัฐและผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจะตองรณรงค ริเริ่ม และสรางสรรคใหสังคมไทยอยูในสภาพดังกลาว
ใหไดไมวาจะใชเวลานานเทาใด ในทางกลับกัน หากรัฐละเลยความวุนวายและความโกลาหลยอมจะ
หลีกเลี่ยงไมได ผูเขียนเห็นวากรณีไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือทําผิดกฎหมายนอกจากรัฐและหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโดยตรงจะรณรงคในทุกดานแลว เห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.) ควรมีภาระใน
การบังคับใชกฎหมายดวยเชนกัน เพราะเปนองคกรที่อยูใกลประชาชนมากที่สุด รูพื้นที่ รูปญหา และรู
บุคคลเปนอยางดี จะทํางานไดงายกวาเพราะมีขอมูลอยูพรอมในทุกๆ ดาน ฉะนั้นในกาวแรกเห็นควรแก
กฎหมาย และขอบังคับในการบังคับใชกฎหมายให อบต. ดําเนินการใหมากขึ้น กลาวคือ กําหนดให
เจาหนาที่ของ อบต. มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเหมือนเจาหนาที่ตํารวจ
ยังมีภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบเปนจํานวนมากที่ทั้งผิดกฎหมาย และอาจไมผิดกฎหมาย
แตหมิ่นเหมตอคุณธรรมศีลธรรม และจริยธรรม จะเห็นไดวาประชาชนจํานวนมากที่ไมปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบที่ควรจะเปน เชน หลีกเลี่ยงกฎหมาย และผูเกี่ยวของไมเอกาเรื่องซึ่งอาจยินยอมหรือตกกระได
พลอยโจร หรือรูเทาไมถึงการณ ปญหาที่ปรากฏแกสังคม เชน ปญหาครอบครัว มีภรรยาหลายคน แลว
ไมรับผิดชอบ มองเผินๆ คลายเปนปญหาเฉพาะตัว แตลองมองใหลึก หากฝายชายไมรับผิดชอบเลี้ยงดู
หรือไมรับผิดชอบทายาทที่เกิดขึ้น ภาระเหลานี้ก็ตกแกสังคม เราจะไดยินเสมอกรณีหยาราง ทั้งฝายชาย

และฝายหญิง ไมพรอมจะรับผิดชอบ เชน รายไดมีไมพอแมแตตัวเองยังไมสามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได รีบ
มีครอบครัวกอใหเกิดภาระแกตนเองไมอยูในฐานะจะรับผิดชอบปญหาเหลานี้ เราจะไดยินจากสื่อเสมอ
ถึงกรณีพอแมแยกทางกัน ทายาทไมมีใครดูแล แมญาติๆ ก็ไมอยูในฐานะจะดูแลได คนเหลานั้นอาจ
ไมไ ดรับ การศึก ษา ปญหาสัง คมตามมา ปญหาโจรผู รายก็จะเพิ่ ม ขึ้น ในสังคมป จจุบั นลํา พังแตล ะ
ครอบครัวก็แทบจะเอาตัวไมรอด เพราะคาครองชีพแพงมาก แมจะไมมีปญหาครอบครัว ไดรับการศึกษา
ก็มิไดหมายความวาจะมีงานทําและมีรายไดดีที่จะดูแลครอบครัวได หากครอบครัวแตกแยกขาดความ
รับผิดชอบ ภาระจะมากขึ้นเปนปญหาแกสังคมและประเทศชาติในที่สุด
ตัวอยางจริงที่เกิดขึ้นนอกจากจะไดยินจากสื่อประจําแลว ปหนึ่งๆ มูลนิธิแดง-ลํายงค นิมิตกุล ที่
ผูเขียนเปนประธานและใชงบปละหลายหมื่นบาทเพื่อใหทุนแกเด็ กที่ขาดแคลนและยากจน ในชนบท
ปรากฏวาทางโรงเรียนไดมอบทุนใหแกเด็กเกื อบ 100 เปอรเซ็นต ยากจนเกิดจากพอแมเลิกกันปจจุบัน
อยูกับยาหรือยาย และแมแตยาหรือยายก็แทบจะเอาตัวไมรอด ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นแทบทุกป หลายๆ
ป ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตกลับไปวามูลนิธิเราเห็นใจเด็กยากจนขาดแคลนทุนทรัพยแตเราจะไมสงเสริม
กรณีครอบครัวแยกกันซึ่งขอเท็จจริงนี้ไมใชความผิดของเด็ก แตผูเขียนประสงคจะจุดประกายโทษของ
ครอบครัวที่แยกกันเพราะพอแมไมรับผิดชอบ โดยเฉพาะแนวความคิดเริ่มขึ้นที่โรงเรียนกอน
ยังมีกรณีตางๆ อีกมากมาย ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลไมรับผิดชอบและกอใหเกิด
ความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ ที่เห็นไดชัดก็คือเรื่องวินัย คนขาดวินัยในการดํารงชีวิต การ
สัญจรแมแตการทํากิจกรรมตางๆ ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ผลคือเกิดความโกลาหล วัยรุนวุนวาย
และสงผลเสียหายตอสวนรวม ผูเขียนเห็นวา เราจะตองรณรงคเรื่องวินัย เรื่องความรับผิดชอบ ตั้งแต
เด็กๆ คือ เริ่มที่เยาวชนกอน ซึ่งในอนาคตสังคมจะดีขึ้น

