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หลัก สูตรการเรียนการสอนอาชญาวิทยาที่ทันสมัยในโลกปัจ จุบันจะต้องเป็นหลัก สูตรที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาชญากรรมในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาอาชญากรรม
พื้นฐาน การลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฆ่า ข่มขืน แต่อาชญากรรมในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มสี ภาวะข้ามชาติ และมีความเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านการคมนาคม ทาให้การเดินทางติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็นาไปสู่การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติ รวมตลอดถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศจน
ทาให้เกิดอาชญากรรมระหว่างประเทศ อาชญากรรมก่อการร้ายและ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติ อันนาไปสู่
ความร่วมมือกันและวางกติการ่วมกัน ของสังคมโลกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ
และอาชญากรรมข้ามชาติ
ดัง นั้น การศึกษาอาชญาวิทยาในปัจจุบัน จึงไม่เพียงพอที่จ ะศึกษาปัญหาอาชญากรรมในประเทศหนึ่ง
ประเทศใดอีกต่อไป แต่จะต้องหันมาศึกษาอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมตลอดถึง
ความร่ ว มมื อ ของประเทศต่ า งๆ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมระหว่ า งประเทศดั ง กล่ า ว
โดยเรียกสาขานี้ว่า อาชญาวิทยาระหว่างประเทศ (International Criminology)
ขอบข่ายของอาชญาวิทยาระหว่างประเทศ
การศึกษาอาชญาวิทยาระหว่างประเทศจะเริม่ ต้นให้ความสาคัญกับ “ปัญหาอาชญากรรมร่วมสมัย” ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงอาชญากรรมร่วมสมัยประเภทต่างๆ แต่จะเน้นอาชญากรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
และอาชญากรรมระหว่ า งประเทศ เช่ น องค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ อาชญากรรมสิ่ ง แวดล้ อมข้ า มชาติ
การก่ อ การร้าย การฆ่ า ล้า งเผ่า พั น ธุ์ อาชญากรรมต่อ มนุ ษยชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ า มนุษ ย์ และ
อาชญากรรมทางธุรกิจ เป็นต้น เมื่อศึกษาถึงปัญหาแล้ว จึงศึกษาต่อถึงผลประทบของอาชญากรรมร่วมสมัยในมิติ
ต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงกว่าอาชญากรรมพื้นฐานโดยทั่วไปมาก และที่
สาคัญคือการศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยของอาชญากรรมร่วมสมัยที่มีลักษณะข้ามชาติ หรือระหว่างประเทศ ซึ่ง
ทฤษฎีสาเหตุอาชญากรรมพื้นฐานไม่สามารถอธิบายอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีขอบข่ายทางการเมืองเข้า
มาเกี่ ยวข้อง (Vo Ruggiero, 2011, p.82) การศึก ษาอาชญาวิทยาระหว่างประเทศในมิติแรกจึง เป็นการศึกษา
“ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของอาชญากรรม” ตามภาพที่ 1
ภาพที่ 1
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สาเหตุ

อาชญากรรมระหว่างประเทศ
อาชญากรรมข้ามชาติ

ผลกระทบ

นอกเหนือ จากการศึกษาถึง “ปัญ หาอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ ” แล้ว
หัวใจสาคัญของอาชญาวิทยาระหว่างประเทศจะอยู่ที่การศึกษาถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การป้องกันและจัดการกับปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ความร่วม มือ
ดังกล่าวนี้จะศึกษาได้ 2 มิติ คือ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือ
ของประเทศต่างๆในการต่อสู่กับ อาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทขององค์ก ารสหประชาชาติ และองค์ก รในเครือข่ายของสหประชาชาติ ต่างๆ ( PNIs) เช่น UNODC,
UNAFEI, UNICRI, KIC, AIC และแม้แต่ TIJ หรือ Thailand Institute of Justice ของไทย รวมตลอดถึงบทบาท
ของ NGOs ต่างๆที่ช่วยกันผนึกกาลังในการต่อสู่กับอาชญากรรมและความอยุติธรรมในสังคมโลก (Smeulers,
2008)
แน่นอนว่าการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ และสหประชาชาติ ในการต่อสู่กับปัญหาอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ และ อาชญากรรมข้ามชาติ จะต้องมีความตกลงร่วมกัน มีการประชุมเพื่อหาข้อสรุป เพื่อวางกฎกติกา
ตลอดจนข้อตกลง สนธิสัญญา ข้อกาหนด และ ตัวแบบยุทธวิธี ต่างๆ ดังนั้น สาระสาคัญในการศึกษาอาชญาวิทยา
ระหว่างประเทศ อี ก เรื่อ งหนึ่งซึ่ง ขาดไม่ได้ คือ การศึก ษาถึงกฎหมายและมาตรการระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ ยวกั บ มาตรการในการจัดการกั บอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมตลอดจนถึง
ความพยายามในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆให้ตอบสนองต่อความเป็นธรรม โดยคานึงถึง
สิทธิมนุษยชน และความแตกต่างไม่ว่าจะในทางเพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ การศึกษา สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ
ดังนั้น การศึกษาในมิตินี้จึงเป็นการศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ (Mark Findlay, International
Criminal Justice, 2013, p.2)
การประชุมใหญ่สหประชาชาติว่ าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม (UN Crime
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) จึง เป็นเรื่องที่ ส าคัญ ที่ จ ะต้องศึก ษา รวมตลอดถึ ง
การประชุมอื่นๆของสหประชาชาติที่เป็นที่มาของการออกข้อมติเพื่อกติการะหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงจะต้องมี
การศึ ก ษาถึง กฎหมาย ปฏิญ ญา และข้อ ก าหนดต่างๆ เช่น ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่าสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และ ข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และผู้กระทาผิดหญิง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการต่ อต้านการกระทาทรมานและ
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การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น
ดังนั้นกรอบในการศึกษาอาชญาวิทยาระหว่างประเทศจึงมีมิติที่สาคัญ 3 ประเด็น ตามภาพที่ 2
ภาพที่ 2
กฎหมาย อนุสัญญา ปฏิญญา
กติการะหว่างประเทศ, ข้อกาหนด
อาชญากรรมระหว่างประเทศ และ
อาชญากรรมข้ามชาติ

องค์กรระหว่างประเทศ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการจัดการปัญหา
อาชญากรรม

หลักสูตรการเรียนการสอนอาชญาวิทยาระหว่างประเทศในต่างประเทศ
หลักสูตรอาชญาวิทยาระหว่างประเทศจัดว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย โดยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียน
การสอนในสาขานี้อยู่ไม่มากนักในโลกขณะนี้
ในประเทศอังกฤษที่การเรียนการสอนอาชญาวิทยาจะอยู่ ในคณะนิติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ โดยมี การเปิด
การสอนในระดั บ ปริ ญ ญาโทของมหาวิ ท ยาลั ย Sheffield ของอั ง กฤษ ซึ่ ง โดดเด่ น และมี ชื่ อ เสี ย งในสาขา
International Criminology มาก โดยมีกลุ่มวิชาเลือกหลายกลุ่ม เช่น อาชญาวิทยาเชิงวัฒนธรรม การป้องกัน
อาชญากรรมระหว่างประเทศ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ และยุติธรรมสมานฉันท์
เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัย Greenwick ที่เปิดการเรียนการสอน International Criminology ในระดับปริญญา
โทในคณะนิติศาสตร์ ดังนั้น วิชาที่สอนจึงเน้นกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การก่อการร้าย ความมั่นคงของชาติ ตลอดถึงการวิจัยอาชญาวิทยาเปรียบเทียบ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า อาชญาวิทยา
ในอังกฤษมีความผูกพันกับคณะนิติศาสตร์ การศึกษาจึงเน้นไปในเรื่องของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ และ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
อย่างไรก็ ตาม ในระดับ ปริญญาเอกนั้น มหาวิท ยาลัยเคนท์ (University of Kent) ในประเทศอังกฤษ
ได้ร่วมกั บ มหาวิท ยาลัย (ELTE) จากฮั ง การี มหาวิท ยาลัยฮัม บูร์ก จากเยอรมั น และมหาวิท ยาลัย Utrecht
จากเนเธอร์แ ลนด์ จั ด การศึ ก ษาในสาขา Cultural and Global Criminology ขึ้ น โดยดึ ง จุ ด แข็ ง ของแต่ล ะ
มหาวิทยาลัยมาช่วยกันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น นักศึกษาจึงสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนเรียนรู้จ าก
มหาวิท ยาลัยทั้ งสี่ ทั้ ง ด้านการวิจัย และการพัฒ นาทั ก ษะต่างๆในวัฒ นธรรมที่ห ลากหลายของทั้ ง 4 ประเทศ
ซึ่งจะทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากหลักสูตรนี้สามารถทางานในองค์กรที่ต้องใช้ความรู้เกี่ ยวกับ
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อาชญากรรมระหว่างประเทศหรือการจัดการกับอาชญากรรมในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่หลากหลาย
ส าหรับ ในเนเธอร์แลนด์มีก ารเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญ ญาโทด้าน “อาชญากรรมระหว่าง
ประเทศและอาชญาวิทยา” ที่ ม หาวิท ยาลัย VU เมื องอัมสเตอร์ดัม แต่ห ลักสูตรนี้ เห็นได้ชัดว่าเน้นเฉพาะเรื่อง
อาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Crime) เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ จึงเป็นเพียงส่วนเดียวของอาชญาวิทยาระหว่างประเทศ
ในขณะที่ ม หาวิท ยาลัยสุดท้ ายที่มี การเปิดการเรียนการสอนด้านอาชญาวิท ยาระหว่างประเทศ และ
งานยุติธรรม คือที่วิทยาลัยจอห์นเจย์ (John Jay College of Criminal Justice) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เปิดการ
เรียนการสอนในหลัก สูตรปริญ ญาโทด้าน International Crime and Justice โดยการศึก ษาถึง กระบวนการ
ยุติธรรมและอาชญาวิทยาเปรียบเทียบ อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของปัญ หาอาชญากรรมยุคใหม่ ที่ เ ป็นอาชญากรรมที่ ไร้พรมแดน โดยมี คณาจารย์ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้านอาชญาวิทยาระหว่างประเทศที่ หลากหลาย เช่น อาจารย์ที่ชานาญด้านนโยบายยา
เสพติดในแอฟริกา สิทธิมนุษยชน การก่อการร้าย การบังคับใช้กฎหมายเปรียบเทียบ อาชญากรรมข้ามชาติ และ
ปัญหาสตรีและเด็ก เป็นต้น
การเปิดการเรียนการสอนอาชญาวิทยาระหว่างประเทศในประเทศไทย
ความจาเป็นในการที่จะต้องหันมาศึกษาอาชญาวิทยาระหว่างประเทศมีมากขึ้นตามลาดับสาหรับประเทศ
ไทย เมื่ อ ไทยจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภั ยคุ ก คามจากอาชญากรรมข้ า มชาติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และจ าเป็ นจะต้ อ งแสวงหา
ความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มมีบทบาทนาในเวทีระหว่างประเทศใน
ด้ า นการพัฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมและการผลัก ดั นตามมาตรฐานในการปฏิ บัติต่ า งๆของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความส าเร็จ ของประเทศไทยในการผลั ก ดั น ข้ อก าหนดกรุง เทพ ( Bangkok Rules) ของ
สหประชาชาติ ออกมาสาเร็จ
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานด้านอาชญาวิทยาระหว่างประเทศในหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมต่างๆ และ หน่วยงานภาครัฐที่ทางานด้านระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรชองตนเองเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของอาชญาวิทยาใน
มิติระหว่างประเทศ ซึ่ง มีเพิ่มมากขึ้น แต่หลักสูตรอาชญาวิทยาที่เปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยที่ผ่านมายัง
ไม่มีหลักสูตรใดที่มุ่งเน้นในเรื่องของอาชญาวิทยาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนในสาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมที่เน้นในวิชาอาชญาวิทยา
ระหว่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยอาศัยคณาจารย์จากในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะมี ห ลัก สูตรอาชญาวิท ยาที่ มี เอกลัก ษณ์แตกต่างไปจากหลัก สูตรเดิม ๆ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับมหาวิท ยาลัยชั้นนาของโลกอีกไม่กี่แห่งที่มี
การเปิดการเรียนการสอนด้านนี้อยู่ในเวลานี้
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หลักสูตรอาชญาวิทยาระหว่างประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีจุดแข็งอยู่ที่การเปิดการเรียน
การสอนในคณะรัฐ ศาสตร์ ซึ่ ง มี ภ าควิ ช าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ มี ค ณาจารย์ที่ มี ชื่ อเสียงหลาย ท่ าน
ขณะเดียวกันก็ได้คณาจารย์จากภาคสังคมวิทยาและรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ผนวกกับคณาจารย์ทางด้าน
อาชญาวิทยาของจุฬาฯเองเป็นการเรียนการสอนแบบสหวิทยากรที่สาคัญมีการดึงคณาจารย์จากต่างประเทศทีเ่ ป็น
อาจารย์แลกเปลี่ยนกับเปลี่ยนมาบรรยายอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ด้านต่างๆ ในสายปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย
หลักสูตรอาชญาวิทยาระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯนั้น แม้ว่าจะเป็นวิชาเลือกที่นัก ศึก ษา
จะต้องเลือกเพียงไม่กี่วิชา เพื่อเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยมีวิชาพื้นฐานทางทฤษฎี และยังเป็นวิชาที่เน้นระเบียบ
วิธีวิจัยเป็นหลัก แต่เชื่อว่าการเรียนในวิชาดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานให้นิสิตมีความรู้ที่จะทาวิทยานิพนธ์
ในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อเสริมศักยภาพ
และบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนสามารถรองรับและต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและ
อาชญากรรมระหว่างประเทศในอนาคต
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