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กองบัญชาการศึกษา                      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
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จริยธรรม เป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จึง
ได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยได้กำหนดให้
ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.นี้เป็นกรอบแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ต่อมาได้ออกกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขปรับปรุง กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
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บรรณของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ
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บทที่ ๑

จริยธรรมของตำรวจ
จริยธรรม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเกี่ยวข้องกับ
จริยศาสตร์ในทางปฏิบัติจริยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าความ
ประพฤติ การกระทำของมนุษย์ จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ สังคมไทยเป็นสังคม
ที่มีพุทธศาสนาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปรัชญาชีวิตคนไทยวัฒนธรรม ประเพณี
จริยธรรม ล้วนสืบเนื่องมาจากปรัชญาของพุทธศาสนา   การมีความรู้   ความ
เข้าใจเรื่องจริยธรรม   ย่อมก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เข้าใจ
ทรรศนะและรูปแบบการปฏิบัติตน เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่

๑.๑ ความหมายของจริยธรรม

พระราชวรมุนี อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำได้ในทางวินัย จน
เกิดความเคยชินมีพลังใจ  มีความตั้งใจแน่วแน่  จึงต้องอาศัยปัญญา  ปัญญาอาจ
เกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่นในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรม คือการนำ
ความรู้ความจริง หรือกฎธรรมชาติ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
ที่ดีงาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕   ได้อธิบายความ
หมายของจริยธรรมว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติ ปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ดร. กระมล ทองธรรมชาติ อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือ
หลักความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือ และปฏิบัติตาม
รองศาสตราจารย์ แสง จันทร์งาม อธิบายว่า คำว่า “จริยธรรม” แยก
ออกได้เป็น  ๒ คำ คือ “จริย” แปลว่า “ความประพฤติ” และ “ธรรม” หมายถึง
คุ ณ ภาพของจิ ต ใจของแต่ ล ะคน เมื่ อ เอาคำทั้ ง ๒ มารวมกั น เข้ า เป็ น คำ
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“จริยธรรม” จึงหมายถึงคุณภาพจิตที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของคน
ดร. สาโรช บัวศรี อธิบายว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน
เพื่ออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม
ดร. ก่ อ สวั ส ดิ์ พ าณิ ช ย์ อธิ บ ายว่ า จริ ย ธรรม คื อ ประมวลความ
ประพฤติ และความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม

๑.๒ ส่วนประกอบของจริยธรรม

ความเป็ น ผู้ มี จ ริ ย ธรรมของบุ ค คลเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากส่ ว นประกอบ ๓
ประการ คือ
๑.๒.๑ ด้านความรู้ คือความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม
สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยการคิด
๑.๒.๒ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความพอใจ ศรัทธาเลื่อมใส เกิด
ความนิยมยินดียอมรับเพื่อนำมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
๑.๒.๓ ด้านพฤติกรรมแสดงออก คือ พฤติกรรมการกระทำที่บุคคล
ตัดสินใจกระทำถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ โดยมีอิทธิพลหรือ
สถานการณ์รุมเร้า
การได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้   ได้เห็นแบบอย่างของจริยธรรม
มีการฝึกฝนปฏิบัติสม่ำเสมอ จนเป็นความเคยชินที่ดีงาม เรียกว่า คุณธรรม

๑.๓ ขอบข่ายของจริยธรรม

๑. จริยธรรม ความหมายกว้าง ๆ คือ กฎเกณฑ์ของความประพฤติที่
มนุษย์ควรประพฤติให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้มีเหตุผล มีความคิด
และสติปัญญา ได้แก่ สัตว์ประเสริฐผู้มีปรีชาญาณคือ บ่อเกิดของสำนึกทาง
จริยธรรม
๒. จรรยา หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
เช่น จรรยาครู จรรยาตำรวจ ฯลฯ
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๓. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ
ฐานะของสมาชิก
๔. ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติ   ความประพฤติชอบ ส่วนใหญ่
ใช้ในความหมายทาง ศาสนาคือ ปฏิบัติตามหลักศีลและธรรม
๕. คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและ
จิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นคุณธรรม 

คุณธรรม คือ จริยธรรมที่ฝึกจนเป็นนิสัย เช่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละ 

รับผิดชอบ ฯลฯ
๖. มโนธรรม หมายถึง ความรู้ผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทำ
อะไรไม่ควรทำเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรมเนื่องจากบางขณะเราเกิดความ
รู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกต้องการทำสิ่งหนึ่ง และรู้ว่าควรทำอีกสิ่งหนึ่ง
เช่น ต้องการไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแต่เตือนใจตนเองว่าไม่สามารถ
กระทำ เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอื่นจนไม่มีเวลาว่าง
๗. มารยาท หมายถึง กิริยา วาจา ที่สังคมกำหนดไว้เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป

๑.๔ คุณค่าของการประพฤติตนเป็นตำรวจที่มีจริยธรรม

ตำรวจเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด เป็นปราการ
ด่านแรกของรัฐบาลในการรับใช้ประชาชน ทางด้านประชาชนเมื่อมีเหตุเดือดร้อน
ย่อมนึกถึงที่พึ่งคือตำรวจก่อนผู้อื่น ตำรวจจึงต้องพร้อมและทำตัวให้เป็นตำรวจ
ที่ดี เป็นที่พึ่งของประชาชนสมกับคำกล่าวที่ว่า “เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน”
ตรงกันข้ามตำรวจที่ไม่ดีย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ดังนั้นหากตำรวจ
ประพฤติ ต นเป็ น คนดี มี จ ริ ย ธรรมแล้ ว นอกจากจะเป็ น ประโยชน์ ใ ห้ ต นเอง
พ้นทุกข์ มีความสุขแล้ว  ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและประชาชนอีกด้วย
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อาจกล่าวได้ว่าการที่ตำรวจประพฤติตนเป็นคนดีมีจริยธรรม  มีคุณค่า
และประโยชน์ดังต่อไปนี้คือ
๑. เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตั ว ตำรวจเองและครอบครั ว   เช่ น   ถ้ า หาก
ตำรวจเลิกละอบายมุขได้ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวกลางคืน
ไม่คบมิตรชั่วอันจะพาให้ตัวพลอยประพฤติชั่วไปด้วยแล้ว เงินรายได้ก็จะพอใช้
ไม่เดือดร้อน ครอบครัวมีความสุข เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและผู้อื่นอีกด้วย
๒. เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ใ นการที่ ท ำให้
ภาพพจน์ หรือภาพลักษณ์ของตำรวจดีขึ้น เป็นที่พอใจของประชาชน และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ตำรวจผู้อื่น
๓. เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้า ที่ ก ารงานของตำรวจ เพราะ
นอกจากเป็นการทำให้ตนเองไม่มีปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
การงานแล้ว ผู้มีจริยธรรมย่อมเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง เสียสละและสามัคคี  อัน
เกิดมาจากความไม่เห็นแก่ตัว   อันจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกด้วย
๔. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน เพราะเมื่อตำรวจทำตน
เป็นคนดี มีจริยธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น ย่อมเป็น
ที่รักใคร่ ยกย่องมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรีประชาชนย่อมมีความศรัทธาเลื่อมใส และมี
ความเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือในการ
ทำงานของตำรวจ เช่น ให้ข่าวคนร้ายไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ยินดีเป็นพยานให้ตำรวจ
เป็นต้น การกระทำผิดกฎหมายจะลดน้อยลง ประชาชนก็มีความสุข
ประเมินได้ว่า โอกาสที่ตำรวจจะสร้างภาพพจน์ที่ดีได้นั้น ทำได้โดยง่าย
ด้วยความตั้งใจเพราะประชาชนมีศรัทธาและความนิยมเป็นพื้นฐาน

๑.๕ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานตำรวจ ด้าน
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การประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพพจน์ได้เสนอแนวทางในการปฏิบัติตน
สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. ตำรวจจะต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วยประการทั้งปวง เช่น รับเงิน
จากผู้กระทำผิดหรือเรียกร้อง หรือรับเงินในการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ว่า
ด้วยประการใด ๆ
๒. ตำรวจจะต้องไม่เป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเสียเอง หรือให้ความ
ร่วมมือ หรือสนับสนุนผู้กระทำผิด เช่น การค้ายาเสพติด ปล้นทรัพย์ กรรโชก
ทรัพย์   มั่วสุมเล่นการพนัน  คุมบ่อนคุมซ่องกระทำผิดกฎหมายจราจร  เสพสุรา
จนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น
๓. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่
ที่มีอยู่ในเชิงกดขี่ข่มเหงประชาชน เช่น วิสามัญฆาตกรรมเกินกว่าเหตุ การซ้อม     
ผู้ต้องหา การแกล้งจับด้วยเรื่องส่วนตัว หรือเพราะบันดาลโทสะ หรือใช้อำนาจ
หน้าที่เกินขอบเขตเพราะหวังผลงาน หรือความดีความชอบ เป็นต้น
๔. ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อประชาชน ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สมควร
เช่น แสดงกิริยาเบ่งกับประชาชน พูดจาหยาบคาย ดูถูกประชาชน หรือใช้วาจาที่
ไม่สมควร
๕. ให้การต้อนรับแก่ประชาชนด้วยความเต็มอกเต็มใจ กระตือรือร้น
และอ่อนน้อมถ่อมตน และให้บริการแก่ประชาชนด้วยความกระตือรือร้นไม่เกี่ยงงอน
๖. ปรับปรุงความรู้ความสามารถและสมรรถภาพในการทำงานอยู่เสมอ
๗. หมั่นตรวจสอบและพัฒนาจิตใจตนเองอยู่เสมอ เช่น หาโอกาสไป
วัด ฟังธรรมเทศนาพบปะสมณะที่ดีและน้อมนำธรรมะมาฝึกฝนปฏิบัติ
๘. ฝึกตนให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ใช้จ่ายแต่สิ่ง
ที่จำเป็นไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปตามสังคม
๙. พัฒนาความคิดให้เห็นว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชน ขจัด
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ความคิด  ที่เห็นว่าข้าราชการเป็นขุนนางเจ้าขุนมูลนาย หรือผู้ปกครองประชาชน
 	
๑๐. พัฒนาความคิดประชาธิปไตย ประชาชนมีความเป็นไทในการ
ปกครองตนเอง ขจัดความคิดเผด็จการในจิตใจ
๑๑. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของตำรวจเอง  
มิใช่จากถูกบังคับเท่านั้น

๑.๖ จริยธรรมของตำรวจตามที่ ก.ตร.กำหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ ก.ตร. ได้กำหนดไว้ในประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓   ท้าย กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ ข้อ ๑๕  ดังนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง
ทางการเมืองไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่น
ข้อ ๘ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
       	 ข้อ ๙ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
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ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละใช้
ปฏิภาณไหวพริบกล้าหาญและอดทน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่
ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
(๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง
(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม หรื อ การตรวจสอบตามที่ ก ฎหมาย กฎ 

ข้อบังคับ กำหนด
ข้อ ๑๐ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งมี จิ ต สำนึ ก ของความเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์
สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยน
ต่อประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน
ไม่แสดงกิริยา หรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา
หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่
จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิด
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กฎหมาย หรื อ ภั ย อื่ น ๆ ไม่ ว่ า บุ ค คลนั้ น จะเป็ น ผู้ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ผู้ ก ระทำผิ ด
กฎหมายหรือไม่   	
(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดำเนิน
การด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ
แก่ประชาชน
ข้อ ๑๑ ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้
ดุลพินิจ หรือการกระทำของข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็น
ผลให้ ก ารตั ด สิ น ใจ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ หรื อ การกระทำของผู้ นั้ น สู ญ เสี ย ความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม
(๓) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ป ระกาศกำหนด เว้ น แต่ ญ าติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจำนวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป หรือการให้โดยธรรมจรรยา
(๔) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์
ส่วนตน     
(๕) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
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(๖) ดำรงชี วิ ต ส่ ว นตั ว ไม่ ใ ห้ เ กิ ด มลทิ น มั ว หมองต่ อ ตำแหน่ ง หน้ า ที่ 

ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย 

ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งภาคภู มิ ใจในวิ ช าชี พ กล้ า ยื น หยั ด
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ 

ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๒) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใน
การนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ ส ำหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น หรื อ ทำให้ สู ญ เสี ย ความเป็ น ธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม
ข้อ ๑๓ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็น
ที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่
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(๓) ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ทำนองคลองธรรมยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และไม่ ผ ลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๔) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความลำเอียง
ข้อ ๑๔ ในฐานะผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน ข้ า ราชการ
ตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) เคารพเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(๓) ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานด้ ว ยความสุ ภ าพมี
น้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
(๔) อุ ทิ ศ ตนเอง ไม่ ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ เกี่ ย งงาน ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจปฏิ บั ติ
หน้าที่โดยยึดความสำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
ข้อ ๑๕ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

11

(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

๑.๗ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ  
กำลังพลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เช่นกัน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราจะเพิ่มจำนวนคนมากขึ้นสักเท่าใดก็ตามแต่ถ้า
เป็นกำลังพลที่บกพร่องไร้คุณภาพ หรือเป็นกำลังพลเสื่อมแล้ว นอกจากจะไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว กำลังพลเหล่านั้นยังเป็นกำลังพลที่สร้างปัญหาให้กับ
หน่วยงาน และสร้างเงื่อนไขที่ไม่ดีให้กับสังคมอีกด้วย
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการตำรวจของเราให้มีประสิทธิภาพ
มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์อย่างแท้จริง
๑.๗.๑ จุดมุ่งหมายของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
		
๑) ให้สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ อยู่ในขอบเขตที่ดีงาม
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้
			 ๒) ให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและปฏิบัติได้
จนเป็นนิสัย
			 ๓) ให้ มี นิ สั ย ใฝ่ ห าความรู้ ทั ก ษะ รู้ จั ก คิ ด และวิ เ คราะห์
อย่างมีระบบวิธีการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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	 		 ๔) มีทรรศนะที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด มีระเบียบวินัยในการ
ทำงานทั้งในส่วนตนและหมู่คณะ  มานะ  พากเพียร  อดทน ประหยัด  และใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์
			 ๕) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตัวเอง เคารพต่อกฎกติกาของ
สั ง คม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองครอบครั ว และสั ง คมตลอดจนเสริ ม สร้ า งความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคม
			 ๖) รู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความ
สามัคคีและเสียสละ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผล
๑.๗.๒ แนวทางปฏิบัติที่ข้าราชการตำรวจผู้มีจริยธรรมควรกระทำ
			 ตำรวจต้องมีความสำรวมกาย วาจา ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
ในทางที่ถูกต้อง ชอบด้วยหลักการและมีคุณธรรมประจำใจ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงามโดย
การแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม บางครั้งตำรวจก็ต้องปฏิบัติตนให้ดู
เข้มแข็ง จริงจังเพื่อให้ได้ผลในด้านรักษาไว้ซึ่งกฎหมาย ความสงบสุขของสังคม
และประชาชนโดยส่วนรวม
			 นอกจากนี้ จริ ย ธรรมตำรวจช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ต ำรวจเป็ น ที่
ยอมรับในสังคมทั่วไป ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องให้
ความรั ก และไว้ ใจ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเชื่ อ ถื อ และยึ ด เป็ น ตั ว อย่ า ง ตำรวจที่ มี
จริ ย ธรรมที่ ดี จ ะเห็ น ได้ จ ากการที่ มี กิ ริ ย าวาจาดี หรื อ ที่ เรี ย กว่ า มี ม ารยาทดี 

การแต่งเครื่องแบบ การแสดงความเคารพ ซึ่งแสดงถึงความมีวินัย จิตใจสูง และ
มีจริยธรรมตำรวจในตัวบุคคลนั้น
			 สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก ำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีอาชีพตำรวจเพื่อผลความสำเร็จ
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังนี้.-
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			 ๑) การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ
			 การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจไม่ว่าจะต่อผู้ใด จะ
ต้ อ งดำเนิ น ไปโดยคำนึ ง ถึ ง การสร้ า งศรั ท ธาและความเชื่ อ ถื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ประชาชน ข้ า ราชการตำรวจทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นให้ มี ลั ก ษณะสุ ภ าพ
อ่อนน้อม น่าเคารพยำเกรง ดังนั้น ข้าราชการตำรวจจึงไม่อยู่ในฐานะที่ประชาชน
จะดูถูกหรือเกรงกลัวเพราะประชาชนทุกคนไม่มีหน้าที่จะต้องมากลัวตำรวจ
ตำรวจย่อมให้บริการแก่ประชาชนทันทีเมื่อเห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
โดยชอบ จะต้องปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติ และยึดหน้าที่เป็นหลัก จะต้องช่วย
เหลือผู้ประสบเคราะห์กรรม พยายามบรรเทาสาธารณภัยไม่ปฏิเสธที่จะช่วย
เหลือผู้ได้รับทุกข์ช่วยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
			 ๒) การปฏิ บั ติ เ มื่ อ เข้ า จั บ กุ ม หรื อ ระงั บ การกระทำผิ ด
กฎหมาย
			 การแสดงถึ ง การอุ ทิ ศ จิ ต ใจให้ แ ก่ ห น้ า ที่ และยื น ยั น
เจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ เมื่อมีความจำเป็นจะ
ต้องใช้อาวุธหรือกำลัง จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งกฎหมายกำหนด
ไว้เท่านั้น ขอบเขตอำนาจเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจไว้ให้ดีตลอดเวลา ว่ามี
อำนาจเพียงใดและขอบเขตจำกัดแค่ไหน การปฏิบัติจะต้องแสดงออกไปโดยใช้
มาตรการรุนแรงน้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
			 ๓) การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน
			 ในฐานะข้าราชการตำรวจเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามยุ ติ ธ รรมระหว่ า ง
ผู้กล่าวหาและผู้ต้องหา ข้าราชการตำรวจต้องรักษาบทบาทของการไม่อคติต่อ
ฝ่ายใด สนใจรับฟังถ้อยแถลงการณ์กล่าวอ้าง และพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายจะ
นำแสดง อำนวยความสะดวกให้ทุกคนมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ไม่
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ปฏิบัติการทำนองเยาะเย้ยดูหมิ่นผู้ใดแม้จะเป็นผู้ที่กระทำผิดจริงพอใจที่จะใช้
มาตรการทางกฎหมายเท่านั้น
		 ดั ง นั้ น ข้ า ราชการตำรวจจะต้ อ งหมั่ น ฝึ ก ฝนตนเองให้ มี จิ ต ใจ
หนักแน่นไม่ฟังความข้างเดียว ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลและ
พยานหลักฐาน แต่ใช้วิจารณญาณอย่างดีที่สุดประกอบการปฏิบัติหน้าที่
			 ๔) การรับของขวัญ รางวัล หรือให้อภิสิทธิ์
			 ภารกิจตามหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เป็นที่ยอมรับว่า
หนักและยากเป็นงานที่ต้องควบคุมตัวเอง ต้องทำตนให้มีเกียรติและเสียสละ จึง
ต้องระมัดระวังอย่าให้ตกไปอยู่ในฐานะที่ประชาชนคนหนึ่งคนใดจะมาหวังสิทธิ
พิเศษจากข้าราชการตำรวจ เช่น การรับของขวัญของกำนัลหรือรับสิทธิพิเศษ
จากประชาชนไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะการกระทำ
เหล่านี้อาจจะถูกมองไปในแง่ มีบุญคุณต่อกัน รักใคร่ชอบพอกัน อันอาจจะชักนำ
ไปปฏิบัติการนอกหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่
			 ๕) การเป็นประจักษ์พยาน
			 ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องคำนึงถึงการพิจารณาคดีและ
ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้บริสุทธิ์ จะต้อง
มีความแน่ใจกับพยานหลักฐานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาโดยไม่มีอคติหรือ
มุ่งร้าย ดังนั้นข้าราชการตำรวจจะต้องไม่คำนึงถึงบุคคลด้วยฐานะทางเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา สังคม เศรษฐกิจ หรือฐานะอื่นใด นอกจากความเป็นคนเท่าเทียม
กันเพื่อให้คำให้การของข้าราชการตำรวจเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม
อย่างแท้จริง
			 ข้าราชการตำรวจจะต้องยอมเสียสละเวลาในการพัฒนาแนว
ความคิดความชำนาญงานเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการให้การ เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงแห่งคดี เพราะในบางครั้งมีแต่เพียงคำให้การของข้าราชการตำรวจ
เท่านั้นที่จะใช้เป็นประจักษ์พยาน
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			 ๖) การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา
			 ข้ า ราชการตำรวจจะต้ อ งเอาใจใส่ ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างสามารถเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความรับผิดชอบและไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะผู้นำที่
พร้อมจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาฟันฝ่าอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา หมั่น
อบรมตักเตือนให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
			 ๗) การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
			 ข้าราชการตำรวจจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา รักษา
ระเบี ย บวิ นั ย และความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ   พร้ อ มที่ จ ะอุ ทิ ศ ตนให้ แ ก่ ห น้ า ที่
ราชการโดยไม่หลีกเลี่ยงเกี่ยงงอน มีศรัทธาในหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
			 ๘) การปฏิบัติตนในฐานะเพื่อนร่วมงาน
			 ข้าราชการตำรวจจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึด
วัตถุประสงค์ส่วนรวมของหน่วยเป็นหลัก ไม่อิจฉาริษยาหรือสร้างปัญหา แต่ตรง
กันข้ามพยายามเสริมสร้างพัฒนางานทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและ
ของหน่วยให้ดีขึ้น
			 ๙) การปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
			 ข้าราชการตำรวจจะต้องคำนึงเสมอว่า ประชาชนมองตนอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อนอกเวลาราชการหากประพฤติตนไม่สมควร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม่เคารพกฎหมาย ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาสู่หน้าที่การงาน ทั้งโดย
ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวมหรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง หมด ประชาชนต้ อ งการจะเห็ น ว่ า
ข้ า ราชการตำรวจประพฤติ ต นดี น่ า เอาเป็ น ตั ว อย่ า งทั้ ง ในและนอกหน้ า ที่
ประชาชนรู้ จั ก ใช้ จ่ า ยอย่ า งประหยั ด และวางตนให้ เ หมาะสมแก่ ก าลเทศะ
พยายามสร้ า งครอบครั ว ให้ ดี มี ค วามสุ ข ไม่ ห มกมุ่ น ในอบายมุ ข ทั้ ง หลาย  
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เพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่ดีไว้ผู้ที่เชื่อและเคารพในเกียรติ
นี้ ย่อมไม่ทำอะไรให้เกิดการเสื่อมเสียในทางตรงกันข้ามทุกคนจะต้องช่วยกัน
สร้างศรัทธาให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั้งในด้านศีลธรรม ความเข้มแข็งอดทน
และการอุทิศตนต่อการงาน
			 ๑๐) การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บ
			 ข้าราชการตำรวจที่มีคุณธรรมและเป็นนักประชาสั มพันธ์
ย่อมจะต้องพิจารณาเห็นว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยจิตใจย่อมไม่
ปกติต้องการผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเอาใจใส่ ฉะนั้นไม่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จากผลในทางคดี ใ นฐานะผู้ เ สี ย หายหรื อ ผู้ ต้ อ งหา หรื อ บาดเจ็ บ จากการเกิ ด
อุบัติเหตุชนิดต่าง ๆ เช่น ถูกรถยนต์ชน ถูกไฟไหม้ หากข้าราชการตำรวจจะได้ใช้
เวลาที่ว่างจากราชการสำคัญอื่น ๆ ไปเยี่ยมเยียนและอาจมีสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
ไปฝากก็จะทำให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของผู้เจ็บป่วยและญาติมิตรของเขา เป็นทาง
ให้ได้รับความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีในการป้องกันอาชญากรรมและ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ เพราะเป็นการดึงมวลชนมาเป็นฝ่ายรัฐบาล
			 ๑๑) การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง
			 ข้าราชการตำรวจพึงระลึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจเป็นส่วนรวมและสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ฉะนั้น หากได้เริ่มประพฤติปฏิบัติกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงในละแวก
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่อย่างมีมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้กิริยา วาจา ไพเราะ นุ่มนวล ช่วย
เหลือเอื้อเฟื้อ เมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนหรือมีธุระจำเป็นก็ช่วยให้คำแนะนำ
บอกวิธีการแก้ปัญหา หรือช่วยเป็นธุระจัดทำให้ ก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
โดยเฉพาะการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับเยาวชนและเด็ก จะทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง
ของเขาเกิดความพอใจรักใคร่และให้ความร่วมมือกับข้าราชการตำรวจเป็นการ
สร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการตำรวจเป็นส่วนรวมและสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
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คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของ
ตำรวจในขณะนี้คือ
๑) ความสำนึกในหน้าที่
   		 ความสำนึ ก ในหน้ า ที่ แ ละบทบาทของผู้ พิ ทั ก ษ์ สั น ติ ร าษฎร์ 

ด้านกฎหมายและมนุษยธรรมควบคุมการปฏิบัติตนด้วยกาย วาจา ใจ เน้น
คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญโดยเริ่มที่คุณธรรมพื้นฐาน สร้างความรัก
ความเมตตา ความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง เต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
เคราะห์กรรม ให้ปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน มีปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ โดยรอบคอบด้วยสุจริต ลด ละ เลิก โลภ โกรธ หลง ก้าวร้าว พิจารณา
ประโยชน์ของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติข้อห้ามที่ได้พิจารณาโดยเหมาะสมแล้ว
ไม่ใช้ความรู้ความสามารถชี้ช่องหรือแนะนำให้ผู้ปฏิบัติผิดสร้างความยุ่งยากหรือ
เอาเปรียบต่อผู้อื่น และสังคม มุ่งสร้างความถูกต้องเป็นผลดีต่อสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
๒) การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น
		 การรั บ ใช้ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด้ ว ยบริ ก ารที่ ดี   โดยไม่ ห วั ง
สิ่งตอบแทน   เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติในฐานะผู้ให้บริการที่ดี
ด้วยจริยธรรมและคุณธรรมของตำรวจให้ความช่วยเหลือจักต้องอยู่ในขอบเขต
ของกฎหมาย การสร้างความสมบูรณ์ในสังคม ค่านิยมที่ดี ตำรวจต้องให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยความจริ ง ใจ เต็ ม ความสามารถในขอบเขตที่ ท ำได้ มี ก ารให้
คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ชี้แนะให้พิจารณาด้วยเหตุผล รู้จัก
เหตุที่เกิดและผลลัพธ์ ตำรวจต้องรู้จักแยกแยะ มุ่งส่งเสริมให้มีหลักธรรม ให้เห็น
ว่ า การสร้ า งคุ ณ ความดี เ ป็ น สิ่ ง จำเป็ น ความชั่ ว เป็ น สิ่ ง ไร้ ส าระพึ ง ละเว้ น 

ไม่ประพฤติปฏิบัติ
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๓) มารยาทของตำรวจ
		 มารยาทของตำรวจเป็ น จริ ย ธรรมควบคุ ม ความประพฤติ ที่
สุภาพชนที่ดีพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่าง เน้นความสุภาพทางกาย วาจา มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการใช้คำพูดที่ผูกใจคนได้ ลดการขัดแย้ง สร้างความเป็น
ธรรมในสังคมด้วยการลดอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ 

ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย
		 ตำรวจที่ดีต้องมีความเที่ยงธรรม ละอายต่อบาป ลดละ เลิก
อบายมุขได้โดยสิ้นเชิง ช่วยสังคมโดยปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนผู้หลงผิด
ช่วยเหลือทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเจริญแก่ประเทศชาติ
		 ตำรวจเป็นคนทันสมัย รู้เหตุ รู้ผล รู้ปฏิบัติทันเหตุการณ์ สมควร
ได้รับการฝึกปฏิบัติ
๔) ความสันโดษ
		 ความสันโดษ คือความยินดี ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ เมื่อคนเห็น
คุณค่าของความสันโดษแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามมา การบำเพ็ญความ
สันโดษจึงทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุกยินดีในการเป็นผู้ให้และ
ยินดีต่อการได้รับ พอใจในตนเอง ใช้ความสันโดษให้เกิดวัตถุทรัพย์และคุณทรัพย์
มีความตั้งใจทำการงานอย่างมุ่งมั่น ทำให้สร้างความเป็นปึกแผ่นได้ ผู้มีความ
สันโดษโดยแท้ย่อมมีความสุข สำราญเบิกบานใจ มั่งคั่งด้วยทรัพย์และคุณความดี
๕) ความไม่ประมาท
		 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ( อปฺปมาโท   จ   ธมฺเมสุ )
ตามมงคลข้ อ ที่ ๒๑ ที่ ว่ า บุ ค คลผู้ ไ ม่ ป ระมาทคื อ บุ ค คลที่ มี ส ติ ก ำกั บ ตั ว คอย
ระมัดระวังอยู่ทุกกรณี ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ประมาทในเหตุการณ์สำคัญทั้งที่ร้ายแรง
หรือไม่ร้ายแรงก็ตามจะทำให้ดำรงตนอยู่ในสุจริตธรรม ความเที่ยงธรรมผลที่
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ได้รับ คือ ความปีติสุข สงบสุขสบายกายใจ ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใด
บังเกิดตามมา การปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้บริสุทธิ์ ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
และความมัวเมา เป็นสิ่งจำเป็นทำให้บุคคลมีสติกำกับตัวไม่ครั่นคร้าม ไม่สะทก
สะท้าน ไม่หวั่นไหว ไม่วิตกกังวล ไม่ตกใจ ไม่หลงปฏิบัติตนผิดทำนองคลองธรรม
๖) การควบคุมอารมณ์
		 การควบคุมอารมณ์มีความหมายถึงการควบคุมจิตใจ ควบคุม
ความรู้สึก มีสติสัมปชัญญะ ปฏิบัติได้ โดยฝึกบริหารจิตเป็นประจำจะทำให้เกิด
ความมั่นคงในอารมณ์ คิดได้ สามารถสังเกตรู้เท่าทันอารมณ์ ไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่ง
ที่ทำให้เกิดอกุศล รู้ทางหลีกเลี่ยงอบายมุข อกุศล มุ่งสร้างเสริมกุศลแก่ตนเอง
รู้จักใช้เวลาว่างโดยเลือกงานอดิเรกที่เป็นคุณประโยชน์ต่อหมู่คณะ สังคมและ
ประเทศชาติ
๗) การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
		 การดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของตำรวจ คือ การสร้างความเชื่อมั่นว่า
ความต้องการของมนุษย์ คือปัจจัยสี่ ส่วนองค์ประกอบความสะดวก ความรัก
ความเมตตา ความปลอดภัยและการยอมรับในสังคมนั้นจะเป็นปัจจัยที่ห้า ที่
เสริมสร้างในภายหลังที่ขึ้นอยู่กับคุณความดีของตนที่สามารถครองตน ครองคน
ครองงานได้
การสร้างพื้นฐานที่ดี คือการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายในแนวความพอดี
ประหยั ด ขยั น หมั่ น เพี ย ร ซื่ อ สั ต ย์ ขจั ด ความเห็ น แก่ ตั ว มุ่ ง สร้ า งประโยชน์
ส่วนรวม ตามปณิธาน   เพื่อความสงบสุขและสันติสุขใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๘) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
		 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ คือการสร้างเอกภาพ
ความเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ตรงกัน ด้วยการยอมรับเคารพในกติกา ข้อตกลง
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เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรักสามัคคี มีวินัย มั่นคง ในสัจธรรม
ความจริ ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อย่ า ง
รอบคอบและมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชนในชาติ มี
หลักธรรมตามสถานภาพ เช่นผู้บังคับบัญชา พึงมีหลักธรรม ปกครองผู้ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเป็นธรรมและเมตตากับทุกคนโดยเสมอภาคกัน ทำให้เกิดความ
สามัคคี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ช่วยเหลือกันในการทำงาน
ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย
๙) การเป็นคนมีศีลธรรมดี
		 การที่เป็นคนมีศีลธรรมดี มีความประพฤติ ที่ ดีที่ ช อบ มี ความ
คิดถึง มีความปรารถนาดีประกอบแต่คุณงามความดี มีจิตใจเป็นมนุษยธรรม มี
ความเมตตากรุณา รู้จักกตัญญูรู้คุณ ไม่ถือโกรธ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนอื่น มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีความซื่อสัตย์ พูดแต่ความจริงไม่พยาบาท
อาฆาต ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น โอบอ้อมอารี คนที่มีศีลธรรมดีนั้น คือคนที่มีความ
ประพฤติที่ดีที่ชอบ ดังนั้น ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจของ
มนุษย์ เพื่อหวังให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ฉะนั้นก่อนที่จะคิดหรือจะทำ
อะไรลงไปทั้งหมด ไม่ว่างานในหน้าที่ราชการหรืองานในส่วนตัว ให้ตริตรองให้
รอบคอบและคิ ด ทบทวนก่ อ นว่ า จะทำอะไรลงไปนั้ น จะเป็ น ผลดี ห รื อ ไม่ ผิ ด
ระเบียบแบบแผนหรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองหรือไม่ หรือผิดขนบธรรมเนียม
ประเพณี การทำอะไรลงไปนั้นให้ฝึกให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดลออจึงได้ชื่อว่า
เป็นคนที่มีศีลธรรมดี
๑๐) คุณสมบัติของผู้ดี
		 การแสดงความเคารพกระทำได้หลายแบบ เช่น วันทยหัตถ์ ใน
กรณีแต่งเครื่องแบบสวมหมวก ก้มศีรษะหรือยืนตรงในกรณีแต่งเครื่องแบบไม่
สวมหมวก หรือไหว้ตามประเพณีนิยมของไทยผู้น้อยแสดงความเคารพด้วยการ
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ไหว้ผู้อาวุโส ฝ่ายที่รับการเคารพต้องรับไหว้ทุกครั้ง ยามทักทายกันเราต้องเคารพ
กัน ประเพณีการไหว้และก้มศีรษะให้เวลาพบผู้อื่นนั้นงามนักคนในเอเชียเป็น
จำนวนล้าน ๆ ทักทายกันเช่นนี้ทุกวัน เวลาใครเอาน้ำชามาให้เรา ๑ ถ้วย เราจะ
ก้มศีรษะแล้วไหว้เขาด้วยความเคารพเสมอ เวลาเราพนมมือ เราหายใจเข้าและ
กล่าวในใจว่า “ดอกบัวสำหรับเธอ” เวลาเราก้มศีรษะลงมาเราย่อมหายใจออก
และกล่าวในใจว่า “พระพุทธเจ้าในอนาคต”
การพนมมือในท่าที่คล้ายดอกบัวเท่ากับเราให้ดอกบัวแก่ผู้ที่ยืนอยู่
ข้างหน้าเรา ต้องจำไว้ว่าอย่าพนมมือไหว้ดังกับว่าเราเป็นเครื่องยนต์ เราต้องรู้ซึ้ง
ถึงคนที่อยู่ข้างหน้าเราและเราไหว้เขาด้วยความเคารพ เมื่อเราเคารพอย่างจริงใจ
จำเป็นที่เราควรเห็นพระพุทธเจ้าในทุก ๆ คนที่อยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเราฝึก
การปฏิบัติเช่นนี้เนือง ๆ เราจะเปลี่ยนสภาพของตัวเราเองได้
เราจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเรารู้จักเคารพผู้อื่น เราย่อมรู้จัก
เคารพตัวเรา
❏❏❏❏❏

22

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

บทที่ ๒

จรรยาบรรณของตำรวจ
๒.๑ ความหมายของจรรยาบรรณ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมาย
ของจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่
ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอาชีพกำหนดขึ้นเพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ 

ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics)
๑. จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ *มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ* ให้
เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ *ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์
มาตรฐานจรรยาบรรณ
๒. จรรยาบรรณมีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกวิชาชีพ ทุกสถาบัน
และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม

๒.๒ ความสำคัญของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณมีคุณค่าเป็นพิเศษต่อตนเองและส่วนรวม ดังนี้
๑. ความสำคัญต่อตนเอง ทำให้บุคคลมี ค วามประพฤติ ที่ ดี ง าม มี
ระเบียบวินัย มีน้ำใจ เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. ความสำคัญต่อส่วนรวม ทำให้เกิดเจตคติ มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สังคมมีระเบียบ มีน้ำใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ทั้งชีวิต ครอบครัวและการงาน สังคมพ้นจากการกดขี่ข่มเหง
รังแกกัน พ้นจากภัยพิบัติ มีความเจริญพร้อมทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ สังคม
เป็นปกติสุขและร่มเย็น มีความสงบเรียบร้อยน่าอยู่ น่าทำงาน
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๒.๓ จรรยาบรรณของตำรวจ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้าย
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณของตำรวจไว้ในข้อ ๑๖- ข้อ ๒๑ ดังนี้
ข้อ ๑๖ ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชน
ด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
		
(๑) อำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการร้ อ งทุ ก ข์
กล่าวโทษ ขออนุญาต  ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ
เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพ
ตามกฎหมาย
		
(๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิด
ความน่าเคารพยำเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย 

ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
		
(๓) ในขณะปฏิบัติ หน้า ที่ ต้ อ งดำรงตนให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่
พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
		
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ
หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
		
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสาร
หรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ 	
ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด ข้าราชการตำรวจ
ต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ซึ่ ง ต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติดังนี้
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(๑) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่
อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
			 (๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด
และดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้
กฎหมายจะต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
			 (๓) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว
ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ข้อ ๑๘ ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือ
ความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง
หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนหรือเมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ
จับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
เมื่อมีการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตำรวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบแบบแผนทันที
ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ
สอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุม
ตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้อง
แสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ รวมทั้ง
ใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
		
(๑) ไม่ ท ำการทารุ ณ หรื อ ทารุ ณ กรรมต่ อ บุ ค คล หรื อ ต่ อ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
		
(๒) ไม่ ใช้ จ้ า ง วาน หรื อ ยุ ย งส่ ง เสริ ม หรื อ ปล่ อ ยปละ
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ละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับบุคคลนั้น
		
(๓) ไม่กระทำการข่มขู่หรือ รั ง ควาน หรื อ ไม่ ใช้ อ ำนาจที่
มิชอบ หรือแนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น
		
(๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ ย วบุ ค คลที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก จั บ กุ ม
ตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
		
(๕) ไม่ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุม
ของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ
ดังนี้
		
(๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผน
		
(๒) ไม่ ร บกวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลกั บ
ทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
		
(๓) จั ด ให้ บุ ค คลได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลหรื อ การดู แ ล
ทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ
		
(๔) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่
เป็นผู้ใหญ่ หรือไม่คุมขังผู้หญิงร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนอนุญาต
ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตำรวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตำรวจจะต้องรักษาข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์
หรื อ ชื่ อ เสี ย งของบุ ค คล หรื อ อาจเป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษทั้ ง ต่ อ ผู้ เ สี ย หายหรื อ
ผู้กระทำความผิด
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ข้าราชการตำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อ
การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
❏❏❏❏❏
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บทที่ ๓

มาตรฐาน คุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ
๓.๑ ความหมายของคุณธรรม

คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี หรือกฎธรรมชาติฝ่ายดีที่มนุษย์ใช้
เป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้สงบและมีความสุขในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
๓.๑.๑ มาตรฐานคุ ณ ธรรมและอุ ด มคติ ข องตำรวจตามประมวล
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ า ย กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น
เครื่ อ งเหนี่ ย วรั้ ง ให้ ข้ า ราชการตำรวจอยู่ ใ นกรอบของศี ล ธรรมและคุ ณ ธรรม 

ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
		
ข้อ ๔ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตาม
พระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
			
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
			
(๒) การรู้ จั ก ข่ ม ใจตนเอง ฝึ ก ตนเองให้ ป ระพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
			
(๓) การอดทน อดกลั้ น และอดออม ที่ จ ะไม่
ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
			
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก
สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
			 ข้อ ๕ ข้ า ราชการตำรวจพึ ง ยึ ด ถื อ อุ ด มคติ ข องตำรวจ 

๙ ประการ เป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึง
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ปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
				
(๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
				
(๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน
				
(๓) อดทนต่อความเจ็บใจ
				
(๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
				
(๕) ไม่มักมากในลาภผล
				
(๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
		 		
(๗) ดำรงตนในยุติธรรม
				
(๘) กระทำการด้วยปัญญา
				
(๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
			 ข้อ ๖ 	 ข้าราชการตำรวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอด
เวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความชำนาญการในงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืน
แนบเนียนและเป็นประโยชน์ต่อราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓.๑.๒ คุณธรรมในการดำรงชีวิต
			 ๑) ความซื่อสัตย์สุจริต
			 ๒) ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
			 ๓) ความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่น		
			 ๔) ความรับผิดชอบ
			 ๕) การรักษาสาธารณสมบัติ
			 ๖) การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
			 ๗) การรักษาระเบียบวินัย
			 ๘) การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
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			 ๙) ความสุภาพเรียบร้อย
			 ๑๐) ความเสียสละ
			 ๑๑) ความเมตตากรุณา
			 ๑๒) ความเป็นผู้มีน้ำใจ
			 ๑๓) ความสามัคคี
			 ๑๔) ความรักชาติ
			 ๑๕) ความเป็นผู้นำ
			 ๑๖) ความยุติธรรม
			 ๑๗) ความมีเหตุผล
			 ๑๘) ความมีน้ำใจนักกีฬา
			 ๑๙) ความกตัญญูกตเวที
			 ๒๐) การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่
			 ๒๑) การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
			 ๒๒) ความเชื่อมั่นในตนเอง
			 ๒๓) ความมีสติ
			 ๒๔) การรู้จักควบคุมตนเอง
			 ๒๕) ความอุตสาหะ
			 ๒๖) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
			 ๒๗) ความเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา
			 ๒๘) การประหยัดและออมทรัพย์
			 ๒๙) ความเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ
			 ๓๐) ความเป็นผู้รักสงบ
๓.๑.๓ 	 คุณค่าของการเป็นตำรวจที่มีคุณธรรม
		
เมื่อตำรวจประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงาม เช่น ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน มีกิริยาวาจาที่
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สุภาพ มีความสำนึกในหน้าที่ เป็นต้น หากได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ เป็นเวลานาน
เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นอุปนิสัยก็แสดงว่าตำรวจผู้นั้นเป็นผู้มีคุณธรรม
ซึ่งเป็นสภาพคุณงามความดีที่ประจำใจจะก่อให้เกิดคุณค่าดังนี้ คือ
		
๑) เป็นที่ต้องการของสังคม เพราะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของ
ประชาชนได้
		
๒) สังคมให้เกียรติยกย่อง มีศักดิ์ศรีเพราะสังคมต้องการคนดี
		
๓) เป็ น ที่ ไว้ ว างใจของประชาชน ประชาชนจะให้ ค วาม
เคารพเลื่อมใสศรัทธาทำให้การบริหารงานของรัฐบาลดำเนินไปได้ด้วยดี เพราะ
ประชาชนให้ความร่วมมือ
		
๔) งานในหน้าที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้มีคุณธรรมประจำ
ใจ ย่อมเป็นผู้มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สูงกว่าบุคคลอื่น ไม่ละวางเสียแต่
กลางคัน แต่จะมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จตามหน้าที่
			 ๕) เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานยินดีใน
การทำงานร่ ว มกั น เพราะผู้ มี คุ ณ ธรรมย่ อ มมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทำงาน 

มีความสำนึกในหน้าที่
			 ๖) เป็ น ที่ รั ก ใครเชื่ อ ถื อ ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพราะผู้ มี
คุณธรรมย่อมมีความกล้าหาญในการรับผิดชอบมีความเที่ยงธรรมในการปกครอง
บังคับบัญชา
			 ๗) มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะการเป็นผู้มีคุณธรรม จะ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนั้นอย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุเป็นผล มีความกล้าหาญ
ในการกระทำแม้ว่าเป็นงานที่ริเริ่มแปลกใหม่ แต่เมื่อเห็นว่าเป็นการทำความดี 

ก็จะต้องทำจนสำเร็จตามหน้าที่
			 ๘) มุ่งสร้างความสงบสุขในท้องที่ เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
ดำรงตนอย่างเรียบง่าย มีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย มีเสรีภาพ สันติสุข ได้รับ
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การคุ้มครองดูแลให้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและประเทศชาติได้
๓.๑.๔ ประโยชน์จากการประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม
			 ๑) ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ยกระดับตนเองให้สูงขึ้น ก่อ
ให้เกิดการปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดี
			 ๒) พัฒนาจิตใจให้มีจิตใจที่ดีงาม มองโลกในแง่ดี
			 ๓) ทำให้จิตใจสงบสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
			 ๔) 	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคม
			 ๕) ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีในสังคม
			 ๖) ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
			 ๗) เกิดศีล สมาธิ ปัญญา
			 ๘) เกิดความสงบสุขในสังคม

๓.๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เป็นตำรวจที่มีคุณธรรม

สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ก ำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการ
ตำรวจได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญสำหรับผู้มีอาชีพตำรวจได้ยึดถือ
เป็นเครื่องสังวรไว้มิให้คิดผิด พูดผิด และกระทำผิดรวม ๑๑ ประการดังนี้
๑) หลักการเกี่ยวกับสถาบันการปกครอง
		 ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
		 ข้าราชการตำรวจต้องมีความเป็นกลางในทางการเมืองไม่เป็น
ผู้บริหาร หรือกรรมการพรรคการเมืองใด ๆ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำให้
เสียความยุติธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 ข้าราชการตำรวจต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ต้องปฏิบัติ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
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ราชการแผ่นดิน
		 ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ให้เกียรติในสถาบันศาล ไม่ปฏิบัติ
การใดอันเป็นการละเมิดอำนาจศาล
๒) หลักการเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
		 ข้าราชการตำรวจต้องเป็นผู้ที่รักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทย
ต้องสนใจต่อข่าวสารเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ต้องรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าที่รักษาความมั่นคงปกป้อง
คุ้มครอง อธิปไตยของชาติ ให้ความร่วมมือกับทางทหารในการระงับปราบปราม
ภยันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ
	 	 ในการที่จะให้บรรลุผลดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการตำรวจต้อง
รักษาความลับของทางราชการ เป็นผู้เสียสละ อุทิศเวลา ทรัพย์สิน สติปัญญา
ความรู้ ค วามสามารถ ชีวิตร่างกายให้แก่ทางราชการและจะต้ อ งหมั่ น ฝึ ก ฝน
หาความรู้ ด้ า นการข่ า ว การรั ก ษาความปลอดภั ย และศิ ล ปะการต่ อ สู้ เพื่ อ
ช่วยเหลือทหารในยามฉุกเฉินหรือในยามสงคราม
๓) หลักการเกี่ยวกับประชาชน
		 ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งเคารพและรั ก ษาสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ และตามกฎหมายอื่ น โดยเคร่ ง ครั ด ต้ อ งคุ้ ม ครอง
ป้องกันชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการให้การบริการใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ โดยไม่ เ ลื อ กเหล่ า กำเนิ ด ศาสนา ลั ท ธิ ห รื อ ฐานะ ให้ ค วาม
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพโดยสุจริต
		 ข้ า ราชการตำรวจทุ ก คนต้ อ งพึ ง ระลึ ก อยู่ เ สมอว่ า การปฏิ บั ติ
หน้าที่ของข้าราชการตำรวจทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงและการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม จะบรรลุผลสำเร็จได้ดีต้องได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชน จึงต้องปฏิบัติต่อประชาชนเยี่ยงมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกคน

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

33

๔) หลักการเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรม
		 ข้าราชการตำรวจได้ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และรวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อที่จะพิสูจน์ หรือฟ้องร้องผู้กระทำผิดและลงทัณฑ์ จึงต้องมี
ความรอบรู้งานระเบียบแบบธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมทุก
สาขา สามารถประสานกับฝ่ายอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสอบสวนและการพิจารณาคดีแก่ประชาชน
ไม่ก่อให้เกิดการผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษหรือการใช้ตัวบทกฎหมายผิด
พลาด หรื อ ปล่ อ ยให้ มี ก ารกลั่ น แกล้ ง ใส่ ค วามกั น อั น เป็ น หลั ก การสำคั ญ ใน
ขบวนการยุติธรรมที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
๕) หลักการเกี่ยวกับกฎหมาย
		 ข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติในฐานะของผู้รักษา
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเมื่อมีผู้ละเมิดกฎหมายจะต้อง
เป็นผู้ดำเนินการขั้นต้นตั้งแต่การรับแจ้งความรับคำร้องทุกข์ การสืบสวน การ
จับกุม การค้นการตั้งข้อหา การสอบสวนคดี การให้ประกัน การฝากขังและการ
สั่งฟ้อง หรือไม่ฟ้องคดี
		 ข้ า ราชการตำรวจจะต้ อ งปฏิ บั ติ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย ระเบี ย บ 

ข้อบังคับของทางราชการจะทำการเกินเหตุมิได้ หากทำการเกินเหตุหรือตั้งข้อหาผิด
จะต้องถูกกล่าวโทษ หรือถูกฟ้องร้องอันจะเป็นทางให้ขาดความเชื่อถือ หรือถูก
ลงโทษขาดความเจริญก้าวหน้าในราชการ
		 ฉะนั้น   ข้าราชการตำรวจจึงจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับว่า ความรู้
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้โดยไม่ประมาท
๖) หลักการเกี่ยวกับการบริหารงาน
		 ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
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การบริหารงานและการพัฒนางานอย่างกว้าง ๆ และอย่างละเอียด หลักการ
บริหารงานกว้าง ๆ ได้แก่ การรู้จักใช้คน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือสื่อสาร อาวุธ
ยุ ท ธภั ณ ฑ์ เงิ น งบประมาณในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการบริ ห ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดระบบขั้นตอน
และวิธีการทำงานให้ตรงเป้าหมายของการบริหารงานคือ มีความสะดวก รวดเร็ว
ทันเวลา ถูกต้อง ยุติธรรม และเกิดความพอใจแก่ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัติหรือการบริการต่อข้าราชการตำรวจด้วยกัน หรือกับประชาชนทั่วไป ต้อง
จัดให้มีระบบสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบที่แน่นอน
		 ในการบริหารงานบุคคลนั้น ต้องถือระบบคุณธรรมและความ
สามารถเป็นหลัก เพื่อส่งผลกระทบไปสู่การปฏิบัติงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง
		 ในการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงาน ต้องทราบถึง
สาเหตุของปัญหา ทำการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติและจัดให้มีการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดี และมีความนิยมเลื่อมใสศรัทธาระบบการบริหารงาน และตัวข้าราชการ
ตำรวจเป็นอย่างดี
๗) หลักการเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่
		 ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ขอบเขตของอำนาจหน้ า ที่ ที่
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชากำหนดหรือ
มอบหมาย ต้องไม่ละเมิดขอบเขตอำนาจของตนเองต้องไม่กระทำการใดเกิน
ขอบเขตอำนาจ ต้องไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง ต้องไม่ข่มเหง
รังแกประชาชน โดยใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้กระทำผิด ก็ให้
ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมาย
๘) หลักการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหน้าที่
		 ข้าราชการตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเต็มใจ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมายของทางราชการ ต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

ใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความมานะพยายามจนงานสำเร็จผลไม่เกียจคร้าน ละทิ้ง
หน้าที่โดยยังไม่มีผู้อื่นรับผิดชอบงานต่อจากตนหรือทำงานอย่างเฉื่อยชาจนทำให้
งานเสียหาย ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา
		 ข้าราชการตำรวจต้องพึงระลึกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ไม่
ว่าหน้าที่ใดเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และน่าภาคภูมิใจจึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับ
เกียรติที่ได้รับนั้น
๙) หลักการสร้างศักดิ์ศรีเกียรติยศและปลูกศรัทธาจากประชาชน
		 ข้ า ราชการตำรวจที่ มี เจตนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะสร้ า งศั ก ดิ์ ศ รี
เกียรติยศ และปลูกศรัทธาจากประชาชนให้เกิดขึ้นจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดย
ทางมิชอบอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นทางสังคม ต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญ
เสียสละ มีความรอบรู้และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่และการให้การ
บริการแก่ประชาชน ให้กระทำโดยเท่าเทียมเสมอหน้ากันด้วยหลักมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ไม่เบียดเบียนดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน วางตัวเป็นกลางในการสืบสวน
สอบสวน ไม่ลำเอียง มีอคติต่อฝ่ายใดจนเสียความเป็นธรรม ให้ความอนุเคราะห์
แก่ประชาชน ตามฐานานุรูปโดยไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ มุ่ง
กระทำให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งมากที่ สุ ด เมื่ อ เป็ น อย่ า งนี้ แ ล้ ว
ข้าราชการตำรวจก็จะต้องมีศักดิ์ศรี เกียรติยศและได้รับความนิยมเลื่อมใสจาก
ประชาชนขยายวงกว้างออกไปอย่างหาที่สุดมิได้
๑๐) หลักการสร้างความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ
		 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหญ่ มีกำลังพลมากมี
งานหลายลักษณะให้ปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ในสาขาต่างๆ
มาปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ การที่นำ
บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้ ต่ า งสาขากั น มาปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สนองความต้ อ งการของ
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ประชาชนและประเทศชาติ การที่นำบุคคลที่มีความรู้ในสาขาต่างๆ มาปฏิบัติงาน
เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ   ตลอดจนนิสัยใจคอ
ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อมาปฏิบัติงานร่วมกัน ก็อาจเกิดความขัดแย้งในทางความ
คิดหรือการปฏิบัติ บางคนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป หากไม่มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยละลายพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปในแนวทางความขัดแย้งกันได้โดยง่าย จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาที่จะนำเอาศิลปะการปกครองมาใช้ รวมทั้งเร่งเสริมสร้าง
จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจโดยการอบรมชี้นำให้เห็นความถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรมไปในทางเดียวกัน และชี้ข้อดีข้อเสียของการแตกความสามัคคี ซึ่งจะ
นำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคมและประเทศชาติให้
เด่นชัด

๓.๓ แนวทางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชนอย่ า งมี
คุณธรรม

งานในหน้ า ที่ ข องตำรวจที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน อาจแบ่ ง ได้ ต าม
ลักษณะของงาน ดังนี้คือ
๑) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็นงานบังคับในกฎหมาย
อาญา เช่น การตรวจท้องที่ การสืบสวน การจับกุม เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ใช้เวลาส่วนใหญ่ออกตรวจตรา
ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบจึงใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตำรวจสายตรวจและตำรวจฝ่ า ยสื บ สวนจึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง
ดังนั้น ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงช่วยเหลือฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมาย มุ่งที่จะรักษา
กฎหมายเพื่อความสงบสุขของประชาชน
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๒) งานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นงานที่เน้นประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญมากกว่าการนำกฎหมายมาใช้บังคับ เช่น การควบคุมฝูงชน
การควบคุมเด็กและเยาวชน การควบคุมให้การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวมี
ความสงบสุข เป็นต้น
การปฏิบัติงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพบกับประชาชนที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เด็กหรือเยาวชนที่มีปัญหาจากครอบครัว สามีภรรยาที่
ทะเลาะทุบตีกัน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานจึงควรมีความอดทนอดกลั้นสูง ใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน มีวิจารณญาณ มีเหตุผล รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ระงับข้อพิพาทขัดแย้งให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อรักษาความสามัคคี
และอนาคตของประเทศชาติ
๓) งานบริการบนสถานีตำรวจ เช่น การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้ง
ความ การประกันตัว การควบคุมผู้ต้องหา เป็นต้น
	      เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าว จะพบกับประชาชนที่มี
ความทุกข์ มีปัญหาหลาย ๆ รูปแบบ นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างในด้าน อายุ
ฐานะ อาชีพ เพศ อุปนิสัย อารมณ์ เป็นต้น
	      ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน จึงต้องมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เยือกเย็น ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาท มีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจ
หนั ก แน่ น มั่ น คงไม่ ห วั่ น ไหวง่ า ย เห็ น ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ เสมื อ นญาติ พี่ น้ อ ง
ของตน
๔) งานบริการโดยทั่วไป เช่น งานดับเพลิง งานบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ เป็นต้น
การปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือหรือปลดเปลื้องความทุกข์ยาก
ของประชาชนโดยทั่วไป เช่น การระงับและป้องกันอัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณภัยและอุบัติเหตุ เป็นต้น จึงเป็นงานที่สร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง
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และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	      เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องกระทำด้วยจิตใจที่
เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เห็นความ
ทุกข์ของผู้อื่นเหมือนกับเป็นความทุกข์ของตนเอง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยไม่
เห็นความแตกต่างของฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ
๕) งานอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะ เช่น การจัดการจราจร
เป็นต้น การปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องเผชิญกับประชาชนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ ษ อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา
สภาพการจราจรคับคั่ง สภาพอากาศร้อน ฝนตก เป็นต้น
ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน จึงต้องเป็นบุคคลที่เสียสละ อุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวมมีกิริยาวาจาที่สุภาพ มีความอดทนอดกลั้นสูง มีจิตใจมั่นคงไม่
หวั่นไหวง่าย มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเที่ยงธรรม
❏❏❏❏❏
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บทที่ ๔

การพัฒนาคนและการบังคับตน
การพัฒนาคน เราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของคน แล้วพัฒนา
ให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ อันได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิดและจิตใจ
โดยเน้นหนักด้านจิตใจเป็นหลัก
คนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ ว ยกาย ความคิ ด จิ ต ใจ และทั ก ษะในการ
ทำงานให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมที่เหมาะสมดีงาม
ย่อมสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึก มีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ พัฒนาครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น พัฒนาหน่วยงานให้เป็น
หน่วยงานที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านและจะสามารถนำการพัฒนาไปแผ่ขยาย
กว้างไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคม ประเทศชาติในที่สุดด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างครบวงจร ดังคำกล่าวที่ว่า
“จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน
จะกินต้องเตรียมอาหาร
จะพัฒนาการต้องเตรียมคน
จะพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิตใจ
จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน”
เป้าหมายแห่งการพัฒนาคุณภาพกำลังคนในที่นี้หมายถึงการพัฒนา
คน (ตนเอง) ซึ่งได้แก่การพัฒนาตัวข้าราชการตำรวจเองและครอบครัว รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณลักษณะดังนี้คือ
- ขยันอย่างฉลาดปราศจากอบายมุข
- พึ่งตนเอง (ด้วยศักดิ์ศรี)
- เคร่งวินัย
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- ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นความทุกข์ยากของ
เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน เป็นภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไข
- มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ดีงาม เรียบง่าย ประหยัด สมถะ
- มีคุณธรรม จริยธรรม
- มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบตนเอง ครอบครัว และหน้าที่การงาน

๔.๑ การบังคับตน

กาย กับ ใจ รวมกันเรียกว่าตนหรือตัว การบังคับก็คือบังคับกายกับใจ
ให้เรียบร้อยให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ตนเป็นที่รักยิ่งไม่มีสิ่งอื่นใดที่เราจะรักยิ่ง
ไปกว่าตน เพราะรักตนมากนี่เองจึงต้องหาทางบังคับตน อย่างเดียวกับ “รักวัวให้
ผูกรักลูกต้องเฆี่ยน”
ทำไมจึ งต้องบังคับตน เพราะตนถ้าไม่ มี ก ารบั ง คับ ตนมั ก ตกไปใน
ลักษณะต่อไปนี้
๑. ยกตน
๒. เห็นแก่ตน
๓. อวดตน
๔. ทะนงตน
๕. ถือตน
๖. ลืมตน
๗. ปล่อยตน
๘. ขายตน
๙. เหยียดตน

๔.๒ ยกตน

ลั ก ษณะของการยกตน ก็ คื อ นึ ก ว่ า ตนเหนื อ คนอื่ น หมด ไม่ มี ใ คร
สามารถเท่าตน พูดจาทับถมคนอื่น เห็นคนอื่นเลวกว่าตนไปหมด ดังที่เรียกว่า
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“ยกตนข่มท่าน”คนประเภทนี้เต็มไปด้วยทิฐิมานะจัดเข้าในจำพวกนิสัยพาล
ประเภทหนึ่ง ซึ่งเข้าคนไม่ติดเข้าบ่อนไหนแตกบ่อนนั้น ลักษณะของคนยกตนข่ม
ผู้อื่น ท่านว่าถ้ายังไม่มีผู้กำราบก็ยิ่งกำเริบ
อีกประการหนึ่ง ยกตน หมายถึงการตีเสมอท่านหรือเทียมท่าน เช่น
ลูกตีเสมอพ่อ ศิษย์ตีเสมอครูบาอาจารย์ ผู้น้อยตีเสมอผู้ใหญ่เป็นต้น อันเป็น
ลักษณะของผู้ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ

๔.๓ เห็นแก่ตน

เห็นแก่ตน หรือที่พูดกันว่า คนเห็นแก่ตัวนี้ ไม่เหลียวแลช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อคนอื่น เห็นความลำบากยากเข็ญของคนอื่นเป็นความสำราญของตัว ขาด
ความกรุณาปรานีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นคนใจคับแคบ ตนเองปรารถนาความเอื้อ
อารีจากผู้อื่น อยากให้ผู้อื่นเขายื่นโยนให้แก่ตัว แต่ตนไม่ยอมเป็นอย่างนั้น เข้า
แบบว่า “ถ้าเสียไม่ให้ถ้าได้เป็นเอา” เข้าในจำพวก “เห็นแก่ได้” ฝ่ายเดียว คน
เห็นแก่ตัวนับได้ว่าเป็นคนมีจิตใจไม่สะอาดเป็นคนขาดจากสังคม ขาดความนิยม
ของหมู่

๔.๔ อวดตน

การอวดตน ภาษาตลาดว่า “โม้” ลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า
อวดดีชอบแสดงให้เขาเห็นว่าดี โดยไม่มีดีในตัว หรือมีเพียงนิดหน่อย แต่ชอบ
อวดให้เห็นว่ามีมากเป็นลักษณะของคนมีปมด้อย แต่อยากแสดงปมเด่น เข้าหลัก
ที่ว่า
อวดกล้า
เป็นสมบัติของคนขี้ขลาด
อวดฉลาด เป็นสมบัติของคนโง่
อวดโก้		
เป็นสมบัติของคนจน
คนที่รู้น้อย แต่ชอบอวดว่าตนรู้มาก เรียกว่า อวดรู้
คนที่มีรูปร่างไม่สะสวย แต่อยากจะอวดให้เขาเห็นว่าสวย เรียกว่า
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อวดโก้ ขี้ขลาดแต่อยากแสดงให้เขารู้ว่าเป็นคนเก่ง เรียกว่าอวดเก่ง โง่แต่ชอบ
อวดว่ารู้เรียกว่าอวดฉลาด หรือโง่แกมหยิ่ง
รวมลักษณะของคนอวดตน คือ อวดรู้ อวดฉลาด อวดโก้ อวดเก่ง
อวดดี เป็นเรื่องเสียแก่ตัวเองทั้งนั้น

๔.๕ ทะนงตน

ความทะนงตน มีลักษณะผยองอยู่ในที เข้าใจว่าตนดีอย่างเลอเลิศต่าง
จากยกตนตรงที่ว่าไม่ทับถมข่มขี่ผู้อื่น แต่แสดงออกทางท่าทางและท่วงที อย่างที่
เรียกว่าหัวสูงต่างจากอวดตนเพราะอวดตนเป็นไปอย่างเรียบๆไม่ถึงกับเย่อหยิ่ง
ทะนงตนมีอาการเย่อหยิ่ง จองหอง หัวสูง ดังนี้ คือ ลักษณะของทะนงตน

๔.๖ ถือตน

ถือตนหรือถือตัว มีลักษณะพองหรือเบ่ง เข้าแบบ “ชูแต่หางเองอ้า
อวดอ้างฤทธี” ไว้ตัวไม่ค่อยจะสุงสิงกับใคร จะพูดก็ไม่เต็มใจพูด แสดงท่าทาง
ใหญ่โต อาการเหล่านี้มีในคนที่ถือตัว
เหตุที่ทำให้คนถือตัว ก็คือ ถือว่ามั่งมีกว่า ถือว่าตระกูลดีกว่า ถือว่า
ความรู้ดีกว่า ถือว่าตำแหน่งสูงกว่า ถือว่ารูปร่างดีกว่า เป็นต้น เรามักพูดเองหรือ
ได้ยินคนอื่นพูดว่า คนที่ถือตัวในลักษณะต่างๆ กัน เช่น พูดว่า ถือตัวว่ามีเงินบ้าง
ถือตัวว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตบ้าง ถือตัวว่ามีความรู้บ้าง ถือตัวว่ามีตำแหน่งสูง
บ้างที่พูดดังนี้ก็เพราะผู้พูดได้ถูกคนประเภทถือตัว ทำล่วงเกินอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่เขาเข้าหรือไม่ก็ได้แสดงท่าทางดูหมิ่นหรือปั้นปึ่งกับเขาเข้าการถือตนหรือ
ถือตัวนี้ ท่านจัดเป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่า “มานะ” ทำให้ขาดความเคารพ
นับถือจากผู้อื่นและเข้ากับใครไม่ได้ เพราะความกระด้างกระเดื่องถือดีของตน
๔.๗ ลืมตน          	
ลืมตนหรือลืมตัว พูดตามหลัก ว่าเป็นคนมัวเมา ไม่รู้เท่าทันความเป็น
จริงของตนว่า  เมื่อตนเกิดมาแล้ว  จะต้องแก่เจ็บ  และตายในที่สุด  มัวลุ่มหลง
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ระเริงไปในทางที่ผิด ไม่คิดสร้างตัว ไม่คิดทำความดี
อีกประการหนึ่งผู้ที่ลืมตนมักไม่นึกถึงฐานะของตนว่า แค่ไหน เพียงไร
มักทำตนเกินฐานะที่เป็นอยู่   จะใช้จ่ายก็ไม่นึกถึงรายได้ เรียกว่า จ่ายเกินตัว เคย
ตกทุกข์ได้ยากแล้วกลับมั่งมี หรือพอมั่งมีก็มักจะเหลิงลืมภาวะเดิมของตนที่ได้ตก
ระกำลำบากมา เห่อเหิมจนถึงกับมัวเมากลายเป็นคนเมาลาภเมายศ เมาอำนาจ
ไม่นึกถึงว่า ลาภ ยศ อำนาจที่ตนได้มานั้นอาจจะต้องเสื่อมในภายหลัง

๔.๘ ปล่อยตน

การปล่อยตน คือไม่รักษาภาวะของตน ทำตนให้ตกอยู่ในทางที่ต่ำ
เสมอมีดีอยู่แล้วก็ไม่รักษาความดีให้ยั่งยืน ไม่ถือหลักคำสอนที่ว่า “จงรักษาความ
ดีของตนเหมือนเกลือรักษาความเค็มฉะนั้น” ลักษณะของคนปล่อยตน เช่นผู้มี
ความรู้ดีไม่ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์กลับประกอบแต่กรรมที่เป็นโทษในที่สุด
ความรู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เอาตัวไม่รอด ผู้ที่เกิดในตระกูลสูง ทำตนเป็นคนไม่มี
ตระกูล ทำให้เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ผู้ที่เคยเป็นคนมีระเบียบ มีความสะอาด
ละเอียดลออกลับทำตนเป็นคนปล่อยปละละเลย รุงรัง เลอะเทอะ หยาบ ผู้ที่เคย
แต่งตัวดีพิถีพิถันในการแต่งกาย ก็ปล่อยตัวเสียตนไม่มีดี
อนึ่ง ผู้ที่ไม่มีอะไรดีมาเลย ควรจะสร้างตนให้ดีขึ้น กลับปล่อยตัวไป
ตามยถากรรมเช่นนี้ก็เข้าอยู่ในลักษณะของการปล่อยตนเหมือนกัน

๔.๙ ขายตน

การขายตน หมายความว่าทำตนให้หมดเกียรติ ทำให้เขาดูถูกตีราคา
ตัวให้ต่ำต้อยเห็นแก่ได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ทอดตนให้ตกอยู่ในห้วงแห่งอบายมุข เช่น
เป็นนักเลงสุรา เป็นนักเลงการพนัน คบคนชั่ว เกียจคร้านทำการงาน เป็นต้น
คนขายตนย่อมได้รับแต่ความอัปยศอดสู หมดความมีหน้ามีตา เป็นที่ถูกดูหมิ่น
เหยียดหยามของคนทั่วไป
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เหยียดตนหรือหมิ่นตน คือเห็นว่าตนไม่มีสมรรถภาพที่จะทำอะไร ๆ
ได้เสียเลยต้องพึ่งคนอื่นไปทุกอย่างไม่คิดช่วยตัวเอง เริ่มจับทำอะไรเข้าก็มักจะมี
อาการเบื่อหน่ายนึกไปว่าทำไม่สำเร็จแน่ ๆ แล้วก็วางมือไม่ใช้สติปัญญาและ
ความอุตสาหะเพื่อฟันฝ่าให้ลุล่วงไปได้ในที่สุดคว้าน้ำเหลวตลอดชีวิต กลายเป็น
คนไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไร ๆ ได้เลยเพราะการเหยียดตน
อนึ่ง การเหยียดตนหมายถึงการทำตนให้ต่ำ เพราะชอบสมาคมคบหา
กับคนเลวไม่ชอบที่จะสมาคมกับผู้รู้หรือคนดี จึงกลายเป็นคนต่ำต้อยตลอดชีวิต
ตน มีลักษณะและอาการที่ทำให้เป็นไปได้หลายอย่าง คือ ยกตน เห็น
แก่ ต น อวดตน ทะนงตน ถื อ ตน ลื ม ตน ปล่ อ ยตน ขายตน และเหยี ย ดตน 

ดังกล่าวมาแล้วนั้นและในคนหนึ่ง ๆ อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม
ย่อมทำให้ความเป็นคนด้อยลงไปไม่น้อย เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบังคับตนให้
อยู่ในลักษณะที่จะทำให้ความเป็นคน เด่นขึ้น
ความรักเสมอด้วยตนไม่มี พระพุทธโอวาทบทนี้ให้ความจริงแก่เราว่า
อันความรักทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวตน เช่น รักพ่อแม่ รักญาติพี่น้อง รักมิตรสหาย
หรือรักคู่รัก ตลอดจนรักอะไรอื่นๆ ก็ไม่เท่ารักตน คือรักตัวของเรา เมื่อรักตนก็
ต้องมีวิธีที่จะทำตนให้ดีอยู่ได้เหมือนเรารักอย่างอื่นเราก็ต้องถนอมเพื่อให้ดีโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังเช่นรักลูก ก็ต้องมีทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งเฆี่ยน ฉะนั้นภาษิตโบราณจึงมีว่า
รักวัวให้ผูก รักลูกให้เฆี่ยน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงแก่สิ่งที่เรารัก การรักตนก็เช่น
เดียวกันต้องมีวิธีแสดงความรักแก่ตน คือ “การบังคับตน”
การบังคับตนมีหลักและวิธีการดังต่อไปนี้
๑. คุ้มครองตน
๒. รักษาตน
๓. สอนตน
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๘.
๙.
          ๑๐.		
          ๑๑.		
          ๑๒.		
          ๑๓.		
   	 ๑๔.
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ฝึกตน
ตั้งตน
รู้จักตน
ไม่เห็นแก่ตน
ชนะตน
โจทก์ตน
พิพากษาตน
สงวนตน
วางตน
ถ่อมตน
สร้างตน

๔.๑๑ คุ้มครองตน

การคุ้มครองตน คือควบคุมตัวให้ตั้งอยู่ในระเบียบที่ดี ไม่ยอมให้ความ
ไม่ดีเข้ามาถึงตนเหมือนการคุ้มครองบ้านของเรา เราก็ไม่ยอมให้โจรผู้ร้ายเข้าไป
ภายในได้
อนึ่ ง การคุ้ ม ครองตน ท่ า นหมายถึ ง การควบคุ ม กิ ริ ย าอาการที่
แสดงออกเช่น ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ทำ พูด คิด ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม ไม่
ให้ตกอยู่ในลักษณะอวดตน ทะนงตน และปล่อยตน

๔.๑๒ รักษาตน

การรั ก ษาตน คื อ ทำความสะอาดแก่ ต นทั้ ง ภายนอกและภายใน
ภายนอกได้แก่รักษาร่างกายให้หมดจดไม่ให้มีมลทินคือ เหงื่อไคลเข้าจับดูหมอง
และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ภายในได้แก่รักษาจิตใจ
ให้สะอาดปราศจากมลทินคือ   กิเลส คอยชำระล้างให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ 

ไม่ให้ตกอยู่ในลักษณะยกตน เห็นแก่ตนและทะนงตน
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อนึ่ ง การรั ก ษาตนได้ แ ก่ ป ระคองตนมิ ใ ห้ ต นตกไปในอบายมุ ข หรื อ
อุปกิเลสหรือความล่มจม พยายามถนอมตนเหมือนมารดาถนอมบุตรมิให้ริ้นไต่
ไรตอม ฉะนั้นถ้าสามารถประคองตนให้ดีตลอดทั้ง ๓ วัยคือ ปฐมวัย มัชฌิมวัย
และปัจฌิมวัย ก็เชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปถ้าไม่สามารถจะทำได้ทั้ง ๓ วัย
เพราะมัวลุ่มหลงปล่อยตนทะนงตัวเสียในวัยต้นจะทำดีในวัยกลางหรือในวัยหลัง
ก็ได้ ชื่อว่ารักษาตนอยู่ได้เหมือนกันดังที่ว่า ต้นคดปลายตรงยังใช้ได้ ไม่ปล่อยตน
เสียจนเอาดีไม่ได้

๔.๑๓ สอนตน

การสอนตน ก็เพื่อให้ตนได้สำนึกในเรื่องควรไม่ควร ไม่ปล่อยตนให้
ฝักใฝ่ในทางที่จะนำความเสียหายมาสู่ตน คอยหักห้ามยับยั้งในเมื่อเห็นว่าการที่
ทำ คำที่พูด ของตนจะนำความหายนะมาสู่ตนเช่นเดียวกับมารดาบิดาสอนบุตร
ครูบาอาจารย์สอนศิษย์เพื่อหวังให้บุตรและศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดี อนึ่งคนเรา
เมื่อสอนคนดีแล้วแม้จะสอนคนอื่นให้เขาทำในทางที่ถูกที่ควรก็ง่ายเพราะตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีอยู่แล้ว คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่า “จะสอนสกลต้องสอนตนเสีย
ก่อน”
การสอนตนดีแล้วย่อมได้ผลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น คือตนเองเป็นคนดี
และผู้อื่นก็ถือแบบอย่างที่ดีจากตนไปประพฤติ

๔.๑๔ ฝึกตน

ฝึก คือทำให้เรียบ ทำให้เข้าระเบียบ ทำให้ละพยศ ทำให้ตรง ฝึกตน
คือทำตนให้เรียบร้อย ทำตนให้เข้าระเบียบ ทำตนให้ละพยศ ทำตนให้ตรง การ
ทำตนให้เป็นไปตามวิธีดังกล่าวนี้ต้องอาศัยการฝึกตน ดัดตน เหมือนช่างไม้ตัดไม้
ให้เรียบและตรงฉะนั้นการฝึกตนนั้นควรฝึก
๑. ให้เป็นคนตรงต่อเวลา
๒. ให้มีความคิดช่วยตัวเอง
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๓. ให้มีความรักหน้าที่
๔. ให้มีจิตใจเข้มแข็ง พอที่จะต่อสู้อำนาจฝ่ายต่ำ
เมื่อฝึกให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอแล้ว หนัก ๆ ก็ชินไปเอง ถึงคราวก็ทำไป
ได้เองเป็นอันกำจัดความเห็นแก่ตน ปล่อยตน ถือตน ลืมตน ทะนงตน ให้หมดไป

๔.๑๕ ตั้งตน

การตั้งตน หมายความถึงตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ เช่นเดียวกับเรานำของ
ที่รักที่ชอบใจไปตั้งไว้ในที่ที่สะอาดและปลอดภัย ธรรมดาของที่จะนำไปตั้งต้องมี
ฐานรองรับฉันใดการที่จะนำตนไปตั้งก็ต้องมีฐานรองรับฉันนั้น ฐานที่จะรองรับ
ตนนั้นได้แก่สุจริตคือความประพฤติทางกาย วาจา และใจ ทางกายได้แก่ไม่
เบียดเบียนกัน การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในทางชู้สาว การไม่เสพสุรา
ยาเมา ทางวาจาได้แก่การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด การไม่พูดเพ้อเจ้อ การไม่
พูดหยาบคาย ทางใจได้แก่การไม่คิดอยากได้ของใครด้วยความโลภ การไม่คิด
พยาบาทปองร้ายใคร การเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม
เมื่อนำตนไปตั้งไว้บนฐานคือ สุจริต ดังกล่าวนี้ชื่อว่า ตั้งตนไว้ในทางที่
ชอบเป็นอันกำจัดการขายตน เหยียดตนเสียได้

๔.๑๖ รู้จักตน

การรู้จักตน คือ รู้จักถึงฐานะเช่น ความเป็นอยู่ ความรู้ ความสามารถ
ตระกูล ยศศักดิ์ และอื่นๆ ของตนเป็นอย่างดีแล้วทำตนให้เหมาะสมกับฐานะของ
ตนไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้พอเหมาะพอควร พอดี เช่นนี้ชื่อว่ารู้จักตน         
เมื่อรู้จักตน และทำให้เหมาะสมแล้ว ก็เป็นอันจำกัดความยกตน อวดตน ถือตน
ลืมตน และทะนงตนเสียได้

๔.๑๗ ไม่เห็นแก่ตน

การไม่เห็นแก่ตนคือการรู้จักเสียสละ เท่าที่สามารถจะทำได้ ไม่เห็น
แก่ ค วามสะดวกสบายและประโยชน์ ข องตนเป็ น ใหญ่ ต้ อ งนึ ก ถึ ง ผู้ อื่ น ไว้ บ้ า ง
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เพราะการเป็นอยู่ของคนเราเนื่องด้วยผู้อื่นตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อเป็นดังนี้จึงต้อง
ทำตนให้ เ ป็ น คนมีจิตใจกว้างขวาง ไม่คับแคบจนขาดจากสั ง คมเมื่ อ สั ง คมตั้ ง
ข้อรังเกียจขึ้นแล้ว ก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของตนได้รับแต่ความอึดอัดไม่ปลอด
โปร่งขาดการเอาใจใส่ ถึงคราวได้รับทุกข์ก็ไม่มีผู้ช่วยเหลือ
การไม่เห็นแก่ตนทำให้เป็นคนกว้างขวางในหมู่คณะ มีผู้คอยช่วยเหลือ
ผูกมิตร ไม่มีศัตรู จิตใจสะอาด กำจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไป

๔.๑๘ ชนะตน

การชนะตนนี้อยู่ที่กำลังใจ ต้องมีใจเข้มแข็งไม่อ่อนแอ เหมือนการจะ
เอาชนะผู้อื่นก็ต้องมีกำลังกายแข็งแรง กล้าหาญ ชนะตนก็ต้องกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ต้องมีความเพียรคือพยายามในการที่ต้องทำเสมอ บากบั่นในการที่ต้องฟันฝ่า
อุตสาหะในการที่ติดขัดคิดจะทำอะไรในทางที่เป็นคุณประโยชน์ต้องทำ และ
ทำให้ตลอดแม้การนั้นจะยากแสนยาก
อนึ่ง ต้องเอาชนะตน ต้องรั้งตนไม่ให้หันไปในทางที่ผิด ข้อนี้เป็นความ
สำคัญที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน เพราะมนุษย์รู้จักตั้งตนมิให้หันไปใน
ทางที่ผิด แต่สัตว์ขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อมันมีความต้องการอะไรขึ้นมันก็ตรงเข้าไป
เอาเฉย ๆ โดยไม่เกรงใจใคร ถ้าเขาไม่ให้บางทีมันก็กัดหรือทำร้ายเอา ถ้ามันโกรธ
ไม่ชอบใจใคร มันก็ตรงเข้าทำอันตรายโดยไม่รั้งรอ มนุษย์ที่เอาชนะตนไม่ได้ก็มี
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ สั ต ว์ จ ำพวกนี้ เมื่ อ ต้ อ งการอะไรก็ แ ย่ ง ชิ ง ลั ก ขโมยมิ ไ ด้
คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่น ส่วนคนที่เราชนะตน รู้จักยับยั้งใจไม่ทำอะไร
ตามใจ หรือตามความต้องการย่อมนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
การชนะตนเป็นการชนะที่ควรได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่งกว่าการชนะ
อย่างอื่นเป็นการชนะกิเลส ซึ่งเป็นมารร้ายและเป็นศัตรูอย่างสาหัสของตน เมื่อ
ขับไล่ศัตรูคือกิเลสออกไปจากตนได้แล้วก็ได้ชื่อว่ามีชัยชนะอันเป็นความสวัสดี
ของตน
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๔.๑๙ โจทก์ตน

การเป็นโจทก์ตน หมายความว่า ฟ้องตน ติตน ท้วงตน ตักเตือนตน
โดยไม่ เข้ า กั บ ตนเมื่ อ เห็ น ตนดำเนิ น ไปในทางที่ ผิ ด ต้ อ งจั ด การฟ้ อ งตน ติ ต น 

ท้วงตน และตักเตือนตนทันที ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาคอยว่ากล่าว และควรดู
การกระทำของตนให้มากกว่าที่จะไปดูการกระทำของคนอื่นและควรเห็นโทษ
ของตนก่อนที่จะไปมองเห็นโทษของคนอื่น ปกติคนเรามักมองเห็นโทษของคน
อื่นง่าย ส่วนโทษของตนมองเห็นยาก ดังคำกลอนที่พระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งแต่ง
ไว้ว่า
โทษคนอื่นเราเป็นเห็นภูเขา
โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขน
ตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทน
ตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไร
ด้วยเหตุนี้ การโจทก์ตนจึงจำเป็นแก่คนที่ไม่เข้ากับคน เพราะเมื่อโจทก์
ตนอยู่เสมอๆ แล้วก็จะทำให้ตนเกิดความละอายตนขึ้นมาเอง ไม่กล้าทำในสิ่งที่
ผิดอีกต่อไป

๔.๒๐ พิพากษาตน

การพิพากษาตน คือ ตัดสิน ชี้ขาดการกระทำของตน เมื่อเห็นว่าการ
กระทำนั้นเป็นไปในฝ่ายผิดแล้วกลับตนใหม่ไม่ใฝ่ใจฝืนขืนทำเช่นนั้นอีกต่อไป
เหมื อ นนั ก โทษที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาลงโทษเพราะทำความผิ ด แล้ ว กลั บ ตนไม่
ประพฤติผิดอีกก็เป็นการดีแก่ตัวเอง
อนึ่ง การพิพากษาตนนี้เท่ากับเป็นการลงโทษตัวเองเพราะความผิด
เป็ น ทางหนึ่ ง ที่ ท ำให้ ค นเราเมื่ อ ได้ รั บ ผลกรรมของตนจะได้ ไ ม่ โ ทษโน่ น โทษนี่
แทนที่จะโทษอย่างอื่นก็กลับโทษตนเองเสียเช่น เราเดินไปเตะของที่เขาวางไว้
แทนที่จะโทษคนที่เอามาวางเกะกะเราก็โทษตนเองที่ไม่ดูให้รอบคอบ เราถูก
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ฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลแทนที่จะโทษคนฟ้องเราก็โทษตนเองที่เราคงต้องมีเหตุ
ทำให้เขาฟ้องร้องเรา ถูกเขาทำร้ายแทนที่จะไปโทษคนทำร้าย เราก็โทษตนเองว่า
เราคงต้องไปทำอะไรแก่เขาเข้าบ้างจนเป็นเหตุให้เขาทำร้าย เราถูกดุ ถูกว่าเราคง
ไปทำอะไรมิดีมิร้ายขึ้น เขาจึงดุจึงว่า ดังนี้เป็นต้น เมื่อเราได้พิพากษาตนเองอย่าง
นี้แล้ว ก็เป็นทางที่จะทำให้เราได้คิดและพยายามทำแต่ความดีต่อไป

๔.๒๑ สงวนตน

         	 การสงวนตน ก็เหมือนเราสงวนของที่รักไว้ เพื่อนำออกใช้เมื่อคราว
จำเป็น เช่น สงวนของกิน ของใช้ไว้เมื่อถึงคราวคับขันจะได้ไม่เดือดร้อน หรือใน
ร่างกายของเรา เรามีของต้องสงวนเราก็สงวนไว้ โดยไม่ยอมให้ใครแตะต้องได้
การสงวนตนก็เหมือนกัน เราสงวนเพื่อให้มีสุขภาพดีโดยเว้นสิ่งที่เป็นโทษทาง
ร่างกาย เมื่อถึงคราวมีโรคภัยก็จะได้มีกำลังต้านทานอยู่ได้
อนึ่ง การสงวนตนได้แก่การระวังความชั่วที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้น
พยายามละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป พยายามทำความดี เมื่อได้ดีแล้วก็
รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเช่นเดียวกับเราสงวนของใช้เราระวังไม่ให้เปื้อน เมื่อเปื้อนก็
พยายามล้างและซักฟอกแล้วเก็บไว้มิให้บุบสลาย
         	 การสงวนตนนี้ เป็นคุณที่กำจัดการปล่อยตนและการเหยียดตนให้หมดไป

๔.๒๒ วางตน

การวางตน ก็ คื อ ทำตนให้ พ อดี พ องาม วางตนให้ เ หมาะสมกั บ
กาลเทศะในกาลใดสถานที่ใดควรวางตนอย่างไร   แสดงกิริยาท่าทางอย่างไร  
ควรพูดอย่างไร ผู้ที่รู้จักวางตัวเชื่อว่าสามารถในการปกครองตัวเอง หลักของการ
วางตัวนี้น่าจะได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ
๑. รู้จักเหตุ
๒. รู้จักผล
๓. รู้จักตน
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๔. รู้จักประมาณ
๕. รู้จักกาล
๖. รู้จักบริษัท
๗. รู้จักบุคคล
        	 เมื่อตั้งอยู่ในหลัก ๗ ประการนี้แล้ว เป็นอันเข้าไหนเข้าได้ไม่เคอะเขิน
    	
อนึ่ง การวางตนนี้สำคัญที่สุด เพราะเป็นทางมาแห่งความสามัคคี และ
การประสานไมตรีระหว่างกันและกันให้สนิทแน่นยิ่งขึ้น การวางตัวให้ถูก ย่อม
กำจัดการยกตน เห็นแก่ตน อวดตน และถือตนเสียได้

๔.๒๓ ถ่อมตน

การถ่อมตน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่แสดงความยิ่งใหญ่ของตน ชอบที่ฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะเป็นคนสูงกว่าตน เสมอตน หรือต่ำกว่าตน ไม่
สำคัญตนว่ารู้อะไร ๆ ดี ทุกอย่าง ชอบศึกษาและไต่ถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตน
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ถ้าเป็นผู้น้อยก็แสดงความอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่
เสมอกับตน หรือแม้ต่ำกว่าตน โดยไม่คำนึงถึงว่าตนมีฐานะดีกว่า มีความรู้ดีกว่า
มีตระกูลดีกว่า เป็นต้น ถือหลักที่ว่า “เป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมกร เหนื่อยไป
ก่อนคงสบายเมื่อปลายมือ”               
การถ่อมตนนี้เป็นการปลูกฝังความรัก เคารพ นับถือ และกรุณาปรานี
จากผู้อื่นและกำจัดความ ยกตน อวดตน ถือตน ทะนงตนให้หมดไป

๔.๒๔ สร้างตน

การสร้างตน คือปรับปรุงตนให้เจริญทั้งในด้านอาชีพและจิตใจ ใน
ด้านอาชีพได้แก่การก่อร่างสร้างตัวให้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน ไม่งอ
มืองอเท้า เก็บหอมรอมริบ รู้จักออมและประหยัด บากบั่นในการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมวิทยฐานะให้สูงขึ้น
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        	 ในด้านจิตใจพยายามสร้างจิตใจให้สำนึกในการอันควรและไม่ควรสร้าง
กำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้อุปสรรคนานาชนิด สร้างตนให้มีสมรรถภาพสร้าง
ความคิดที่จะช่วยตัวเอง สร้างอำนาจให้เกิดแก่ตนในทางที่ถูกธรรม เรียกว่า
อาศัยธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่ใช้อำนาจเป็นการสร้างตนทำให้ตนมีหลักฐาน มีความ
เป็นอยู่สบาย ไม่เป็นคนหลักลอยหรือที่เรียกว่า “พ่อพวงมาลัย” ทำให้ตนมี
กำลังใจดี มีความประพฤติดีเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป
หลักต่างๆ ที่ใช้สำหรับบังคับตามที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นวิธีที่จะทำให้
การปฏิบัติตนดำเนินไปในทางที่ดีงามเป็นการช่วยตนให้อยู่ในกรอบ ในหลัก ใน
ระเบียบ ในแบบ ไม่เป็นคนนอกกรอบ นอกหลัก นอกระเบียบ นอกแบบ
ความจริงเรื่องของตนนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากและสำคัญกว่าอย่างอื่น
ศัตรูภายนอกที่ว่าร้ายก็ไม่ร้ายเท่าตนเป็นศัตรู ผู้อุปการคุณอื่น ๆ ที่คอยเกื้อกูล
อุดหนุนเราหวังจะให้เราได้รับความสุขความเจริญ เช่น มารดา บิดา ครูบา
อาจารย์ และญาติมิตรสหาย เป็นต้น ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับตน ซึ่งจะทำให้เป็น
ที่พึ่งของตน คนอื่นเราพึ่งได้ก็จริง แต่จะทำให้ดีให้ชั่วนั้นอยู่ที่ตน มารดา บิดา
ครูบาอาจารย์ ปรารถนาให้เราดี แต่ถ้าเราเอาดีไม่ได้ ก็หมดดีที่ตัวเองยื่นโยนให้
กันไม่ได้ นอกจากตัวทำให้แก่ตัวเอง การเป็นดังนี้จึงต้องบังคับตนโดยวิธีดังกล่าว
นั้น เพื่อความสวัสดีแก่ตน
❏❏❏❏❏
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บทที่ ๕

พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม
๕.๑ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาคนและสังคม

ชีวิตจะดีงามมีความสุข ประเทศชาติจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะ
ร่มเย็นเกษมศานต์ด้วยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทำให้คนเป็น
คนดีมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็ด้วยการ
ศึกษา
คนที่ มี ก ารศึ ก ษา ตลอดจนจบการศึ ก ษาแล้ ว เรี ย กว่ า “บั ณ ฑิ ต ”
ปัจจุบันเรียกคนที่ศึกษาจบปริญญาตรีแล้วว่าเป็น“บัณฑิต” เมื่อว่าโดยเนื้อหา
สาระ บัณฑิต ก็คือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท
พัฒนาชีวิตของตนจนลุถึงประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต
ขอให้พิจารณาพุทธพจน์ต่อไปนี้
“บุคคลผู้ไม่ประมาท เข้าถึงจุดหมายทั้งสอง คือจุดหมายในเรื่องที่
ตาเห็น และจุดหมายที่เลยตาเห็น ชื่อว่าเป็นบัณฑิต, บุคคลนั้นเรียกว่าเป็น
บัณฑิต เพราะบรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมาย”
“ดูกรภิกษุในสัตวโลกนี้ บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามาก ย่อมไม่คิด
การเพื่อเบียดเบียนตน ย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ย่อมไม่คิดการเพื่อ
เบียดเบียนทั้งสองฝ่าย, ย่อมคิดการเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ย่อมคิดการที่
เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ทั้งสองฝ่าย
ย่อมคิดการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งหมดทีเดียว, ดูกรภิกษุ ด้วยเหตุผล
อย่างนี้แล บุคคลจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ชื่อว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติ ทั้งเพื่อประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์ผู้อื่น กล่าวคือ ภิกษุ
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๑. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง และชักนำ
ผู้อื่นในการทำพฤติกรรมดี (ศีล) ให้ถึงพร้อม
๒. ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจิตที่ฝึกดี (สมาธิ) ด้วยตนเอง และชักนำ
ผู้อื่นในการทำภาวะจิตที่ฝึกดี (สมาธิ) ให้ถึงพร้อม
๓. 	 ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นในการทำ
ปัญญาให้ถึงพร้อม
๔. 	 ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความมีจิตใจเป็นอิสระ (วิมุตติ) ด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นในการทำความมีจิตใจเป็นอิสระ (วิมุตติ) ให้ถึงพร้อม
๕. 	 ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความหยั่งรู้หยั่งเห็นในวิมุตติด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นในการทำวิมุตติให้ถึงพร้อม
ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยธรรม ๕ ประการนี้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง เพื่ อ
ประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์ผู้อื่น”
“ดูกรมหานาม เมื่อใดแล อุบาสกทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อถือ
หลักการที่ถูกต้อง (ศรัทธา) ด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความ
เชื่อถือ หลักการที่ถูกต้อง, ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี (ศีล) ด้วยตนเอง
และชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมดี,   ทั้งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อแผ่
เสียสละ (จาคะ) ด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความเผื่อแผ่เสียสละ,
ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจไปเยือนหาพระภิกษุด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้ไปเยือนหาพระ
ภิกษุ, ทั้งเป็นผู้ใฝ่ใจสดับสัทธรรมด้วยตนเอง และชักนำผู้อื่นให้สดับสัทธรรม, 

ทั้ ง เป็ น นั ก ทรงจำหลั ก ธรรมที่ ส ดั บ แล้ ว ด้ ว ยตนเอง และชั ก นำผู้ อื่ น ให้ ท รงจำ
หลักธรรมไว้, ทั้งเป็นนักพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งหลักธรรมที่ได้สดับแล้วด้วย
ตนเอง และชักนำผู้อื่นในการพิจารณาไตร่ตรองอรรถแห่งหลักธรรมที่ได้สดับ
แล้ว, ทั้งเป็นผู้รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักด้วยตนเอง และ
ชักนำผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักด้วย, ดูกรมหานาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
มานี้ อุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น”
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๕.๒ ประโยชน์หรือคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิต
ระดับ คือ

เรียกว่า อัตถะ หรือ อรรถ มี ๒ ระดับ ถ้าแยกละเอียด แบ่งเป็น ๓

๕.๒.๑ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบันทันตา (ทิฏฐธัมมิ
กัตถะ)  ที่สำคัญ คือ
		
๑) ความมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง   สง่างาม   ไร้โรค
ตลอดจนมีอายุยืนยาว
		
๒) ความมี ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทอง อย่ า งน้ อ ยมี อ าชี พ การงาน 

พึ่งตนได้ในทางเศรษฐกิจ
		
๓) การมีครอบครัวที่มั่นคงผาสุก ตลอดจนวงศ์ตระกูลเป็น
ที่นับถือ
		
๔) ความเป็นที่ยอมรับในสังคม มีสถานภาพดี มีชื่อเสียง
เกียรติคุณ พรั่งพร้อมด้วยยศไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ บริวารยศ หรืออิสริยยศ
๕.๒.๒ จุ ด หมายขั้ น เลยตามองเห็ น หรื อ ประโยชน์ เ บื้ อ งหน้ า
(สัมปรายิกัตถะ) เช่น
		
๑) การมีความสุขทางจิตใจ ด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัย
ซาบซึ้งในบุญกุศล และมั่นใจในการทำกรรมดี
			 ๒) ความอิ่มใจมั่นใจในชีวิตของตนที่มีความประพฤติสุจริต
ดีงาม ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
			 ๓) ความอิ่มใจภูมิใจในความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์
ที่ได้เสียสละทำการสร้างสรรค์เกื้อกูลไว้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคม
			 ๔) ความแกล้ ว กล้ า มั่ น ใจ และปลอดโปร่ ง เบิ ก บานใจ
เนื่องจากมีความรู้ มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาและจัดทำดำเนินกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้
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				 ๕) ความสบายใจมั่นใจในกรรมที่ได้ประกอบไว้อันเป็นบุญ
กุศลดีงามสุจริต เป็นหลักประกันชีวิตในภพหน้า สามารถจากโลกนี้ไปโดยไม่ต้อง
หวาดหวั่นกลัวภัยแห่งทุคติ
		 ๕.๒.๓ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง (ปรมัตถะ) หมายถึง
ความมีจิตใจที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง บรรลุภาวะที่เรียกสั้น ๆ
ว่า นิพพาน ซึ่งเป็นอิสรภาพ สันติ และความสุขอย่างสูงสุด ที่เกิดจากความรู้แจ้ง
หยั่งเห็นความจริงแท้ของโลกและชีวิต มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม
คื อ ความผั น ผวนปรวนแปรเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง ทั้ ง หลาย ปลอดโปร่ ง ผ่ อ งใส
เบิกบานเป็นสุขและสะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดทุกเวลามีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา
อย่างแท้จริง
		 คนที่ จ ะชื่ อ ว่ า เป็ น บั ณ ฑิ ต หรื อ ผู้ มี ก ารศึ ก ษา จะต้ อ งมี ชี วิ ต ที่ บ รรลุ
จุดหมายอย่างน้อยถึงระดับที่ ๒ คือ สัมปรายิกัตถะ
		 อนึ่ง ประโยชน์หรือจุดหมาย (อัตถะ) ทั้ง ๒ หรือ ๓ ระดับนี้ แยกออก
ไปอีกเป็น ๓ ด้าน ซึ่งบัณฑิตที่แท้จริงจะต้องบำเพ็ญให้สำเร็จ คือ
		 ๑. ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้น
นั้นที่พึงทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนเองให้ลุถึง
		 ๒. ประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) คือประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้น
นั้น ที่พึงช่วยเหลือให้ผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ได้บรรลุถึงด้วยการชักนำให้เขาพัฒนา
ชีวิตของเขาเองขึ้นไปจนเข้าถึงตามลำดับ
		 ๓. ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ถือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ประโยชน์แก่สังคมทั้งหมดโดยเฉพาะสภาพและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่พึงช่วยกัน
สร้างสรรค์บำรุงรักษา อันจะเกื้อหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นเข้าถึงจุดหมายทั้ง ๓
ระดับนั้น
		 ในหลายกรณีท่านพูดให้สั้นเพื่อสะดวกในการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น
เพียง ๒ อย่างคือ ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) และประโยชน์ผู้อื่น (ปรัตถะ) ในกรณี
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เช่นนี้พึงเข้าใจว่า คำว่า ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็คือ ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อื่น ที่ประสานเข้าด้วยกันนั่นเอง
		 โดยทั่ ว ไป มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จ ะฝึ ก ตนให้ บ รรลุ อั ต ถะทั้ ง ๓
ระดับ และมีหน้าที่ที่จะต้องบำเพ็ญประโยชน์หรืออัตถะทั้ง ๓ ด้าน ทุกคนจึง
สามารถเป็นบัณฑิตด้วยการฝึกตนและด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมานี้
		 การฝึกตนของมนุษย์นั้น เรียกว่า การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนา
ชีวิต (ภาวนา) เราจึงพูดด้วยภาษาทางวิชาการว่า บุคคลเป็นบัณฑิตด้วยการ
ศึกษา  (สิกขา) หรือด้วยการพัฒนาชีวิต (ภาวนา)
		 การฝึกตนที่เรียกว่า การศึกษา (สิกขา) หรือการพัฒนาชีวิต (ภาวนา)
นั้น มนุษย์อาจแสวงหา หรือทำให้สำเร็จได้ ทั้งจากการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน
ของระบบที่จัดตั้งกันขึ้นไว้ในสังคมมนุษย์ คือในสถาบันการศึกษาต่างๆ และจาก
การเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างอื่น ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่า เป็นการศึกษานอกระบบไม่ว่า
ด้วยวิธีใดก็ตาม ถ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นอยู่อย่างไม่
ประมาทและได้พัฒนาชีวิตของตนจนบรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมาย (อัตถะ)
ที่กล่าวมาแล้ว บุคคลผู้นั้นก็เป็นบัณฑิต โดยมิต้องคำนึงว่า เขาจะศึกษาในระบบ
หรือ นอกระบบ หรือจากการเรียนรู้และฝึกฝนในการดำเนินชีวิตของเขาเอง
ก็ตาม
		 ถ้าเขามีคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนี้ โดยผ่านการศึกษา
ในระบบ เขาก็เป็นบัณฑิต ทั้งโดยสาระและโดยรูปแบบ
		 ถ้าเขามีคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงนี้ โดยมิได้ผ่านการ
ศึกษาชนิดที่จัดตั้งขึ้นเป็นระบบในทางสังคม เขาก็คงเป็นบัณฑิตโดยสาระ

๕.๓ หลักการของการศึกษา

 		 การศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น ๓ ด้าน โดยสอดคล้องกับ
องค์ประกอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจและ
ปัญญา เรียกว่า  ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
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๕.๓.๑ ศีล คือการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนา
พฤติกรรม ทางกาย และวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมี
ผลดี ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้น มีอยู่สองประการ ประการแรก คือสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพุทธศาสนารวมทั้งสัตว์อื่นทั้ง
หลายทั้งปวงด้วย) และประการที่สองคือ สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ ปัจจัย ๔
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีและสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ
			 ศีลแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ ๔ หมวด คือ
			 ๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาติโมกขสังวร) เมื่อ
คนอยู่ร่วมกัน หรือทำงานทำกิจการทั้งหลายร่วมกัน เป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน
เป็ น องค์ ก ร ตลอดจนเป็ น ประเทศชาติ จะต้ อ งมี ก ฎเกณฑ์ ก ติ ก า ตลอดจน
กฎหมาย เพื่ อ จั ด ระเบี ย บระบบให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อ ยและความประสาน
สอดคล้อง ที่ช่วยเอื้อโอกาสให้ชีวิตความเป็นอยู่ และกิจการต่างๆ ดำเนินไปด้วย
ดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น ดังเช่นพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนา มีวินัยแม่บทที่เรียกชื่อเฉพาะว่า ปาติโมกข์ ซึ่งเรามักเรียกกันง่าย ๆ
ว่าศีล ๒๒๗ ชุมชนอื่น เช่น โรงเรียน ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นวินัยแม่บท
อย่างนี้เช่นเดียวกัน
			 วินัยแม่บทสำหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่งมนุษยชาติ
ทั้งหมด ก็คือศีล ๕ ซึ่งถือว่าเป็นมนุษยธรรม เพราะเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้
มนุษย์มีวิถีชีวิตที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกัน และรักษา
สังคมให้มีสันติสุข
			 สังคมมนุษย์ส่วนย่อยลงไป เช่น ประเทศ สถาบัน องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะต้องรักษาศีล ๕ แล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามวินัย
แม่บทที่เป็นส่วนเฉพาะของตนเองย่อยลงไปอีก เช่น
			 - 	 กฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา
			 - 	 จรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ เช่น จรรยาแพทย์ จรรยาบรรณ
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ของข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
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ฯลฯ
		 ๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านทางอินทรีย์  คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น
ฟังไม่เป็น แทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ถูก
หลอกลวง และเสื่อมเสียสุขภาพ เป็นต้น ตลอดจนนำไปสู่การใช้มือ และสมอง
เพื่อการแย่งชิง หรือทำลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ ให้ดู ฟัง
เป็นต้น อย่างมีสติ เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่นดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหู
แสวงหาความรู้ เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้คุณภาพชีวิตและนำไปสู่การใช้มือและ
สมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำการสร้างสรรค์
		 หลักปฏิบัติที่สำคัญในการใช้อินทรีย์ คือ
		 ก. รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่จะดู จะฟัง เป็นต้น แยกแยะได้
อย่างรู้เท่าทันว่า สิ่งใดรายการใด ดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษ
เป็ น ภั ย แล้ ว หลี ก ละเว้ น สิ่ ง ที่ ชั่ ว ร้ า ย เป็ น โทษภั ย และรั บ ดู รั บ ฟั ง สิ่ ง ที่ ดี ง าม
เป็นประโยชน์
		 ข. 	 ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ 

รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลงมัวเมา ตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้น อันจะ
ทำให้สิ้นเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น
		 ค. 	 ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจ
ไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู รู้จักฟัง ให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น
โดยเฉพาะที่สำคัญคือต้องให้ได้ปัญญา และคติที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชีวิตและสังคม
		 ๓) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทำมาหา
เลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรมหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธี
ทุจริต เป็นมิจฉาชีพ   นอกจากชีวิตของตนนั้นเองจะชั่วร้าย เสื่อมเสียแล้ว ก็จะ
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ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ำเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนา
สัมมาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหา
เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะที่สำคัญ ๆ ดังนี้
			 - เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อเวรภัย หรือ
				 สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่สังคม
			 - เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
				 ชีวิตและสังคมในทางใดทางหนึ่ง
			 - 	 เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ทำได้พัฒนาชีวิตของตนให้  

				 งอกงามยิ่งขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้าน  

				 ปัญญา
			 - เป็ น อาชี พ การงานที่ ไ ม่ ท ำลายคุ ณ ค่ า ของชี วิ ต และไม่
				 เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต แต่ทำให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่า
				 ภาคภูมิใจ
			 - 	 เป็ น อาชี พ การงานที่ ท ำให้ ไ ด้ ปั จ จั ย เลี้ ย งชี วิ ต มาด้ ว ย
				 เรี่ยวแรง กำลังกาย กำลังสติปัญญา ความเพียรพยายาม 

				 ความสามารถ และฝี มื อ ของตน และทำให้ ไ ด้ ฝึ ก ฝน
				 พัฒนาความเชี่ยวชาญ จัดเจน หรือฝึกปรือฝีมือในทาง
				 สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป
		 ๔) การเสพบริ โ ภคปั จ จั ย โดยใช้ ปั ญ ญา (ปั จ จั ย ปฏิ เ สวนา)
พฤติกรรมของมนุษย์ในที่สุดก็มาลงที่การกิน ใช้ เสพ บริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนา
พฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อปัญหาอย่างมากทั้งแก่ชีวิต แก่สังคมและ
แก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย รวมทั้ง
เทคโนโลยี ด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความ
เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใช้จ่ายสิ้นเปลือง การขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกันใน
สังคม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ เป็นต้น จึงต้อง
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พัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากปัญญาที่รู้
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยี
นั้น ๆ เริ่มแต่รับประทานอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี
ไม่ใช่กินเพียงเอร็ดอร่อย   อวดโก้อวดฐานะ   หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า   ให้
เป็นการกินด้วยปัญญา ที่ทำให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือกินพอดี   ที่เรียก
ว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ อย่างประหยัด ซึ่งทำให้ได้
ประโยชน์มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด
			 ปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใช้ปัญญาทำความเข้าใจ แล้ว
บริโภคปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดีตามคุณค่าแท้จริงที่เป็นจุดหมายของการ
บริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้
			 ก. บริ โ ภคด้ ว ยความรู้ ต ระหนั ก ว่ า การมี - ใช้ - บริ โ ภค
สิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็นจุดหมายของชีวิต แต่มันเป็นปัจจัยเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา
สามารถพัฒนาชีวิต และทำการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขที่สูงยิ่งขึ้นไป
			 ข. 	 บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การบริโภคใช้สอยสิ่งนั้นๆ เช่น การสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปกป้อง
เท้า มิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่งและเชื้อโรค เป็นต้น และเพื่อช่วยให้
เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็วทนทาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพื่ออวดโก้แสดงฐานะกัน
ตามค่านิยมที่เลื่อนลอย
			 ค. บริ โ ภคโดยพิ จ ารณาจั ด สรรควบคุ ม ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณ
ประเภท และคุณสมบัติของสิ่งที่บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
การบริโภคสิ่งนั้นเช่น บริโภคอาหารในปริมาณและประเภทซึ่งพอดีกับความ
ต้องการของร่างกายที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี
			 ง. 	 สามารถละเว้ น หรื อ เลิ ก เสพบริ โ ภคสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ปั จ จั ย
เกื้อหนุนชีวิต เช่น สิ่งที่ทำลายสุขภาพ   เป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ
ความโก้หรูหรา เป็นต้น
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๕.๓.๒ สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ มีความสำคัญ
อย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้น
จากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง
ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้ว ก็จะควบคุมดูแลและนำพฤติกรรมไปใน
ทางที่ดีงามด้วย แม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ
		
ยิ่งกว่านั้น   ปัญญาจะเจริญงอกงามได้   ต้องอาศัยจิตใจที่
เข้มแข็ง สู้ปัญหาเอาใจใส่ มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่
คิดหรือพิจารณานั้นยาก หรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้ง
ซ่าน ไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวาย คือต้องมีสมาธิ จึงจะคิดได้ชัดเจน เจาะลึก
ทะลุได้ และมองเห็นทั่วตลอด จิตที่ฝึกดีแล้ว จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาทำงาน
และพัฒนาอย่างได้ผล
		
การพัฒนาจิตใจนี้ มีสมาธิเป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จึง
เรียกง่ายๆ ว่า “สมาธิ” และอาจแยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของจิตใจ
ด้านต่าง ๆ คือ
		
๑) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ
คุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีต และประเสริฐ  
เช่น
			 - เมตตา คื อ ความรั ก ความปรารถนาดี เป็ น มิ ต ร 

				 อยากให้ผู้อื่นมีความสุข
			 - 	 กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้น
				 จากความทุกข์
			 - 	 มุ ทิ ต า คื อ ความพลอยยิ น ดี พร้ อ มที่ จ ะส่ ง เสริ ม
				 สนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข หรือ
				 ก้าวหน้าในการทำสิ่งที่ดีงาม
			 - 	 อุ เ บกขา คื อ   ความวางตั ว วางใจเป็ น กลาง เพื่ อ
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				 รักษาธรรม เมื่อผู้อื่นควรจะต้องรับผิดชอบต่อการ
				 กระทำของเขาตามเหตุและผล
			 - 	 จาคะ คื อ ความมี น้ ำ ใจเสี ย สละ เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ 

				 ไม่เห็นแก่ตัว
			 - 	 กตั ญ ญู ก ตเวทิ ต า คื อ ความรู้ จั ก คุ ณ ค่ า แห่ ง การ
				 กระทำของผู้ อื่ น และแสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง การรู้
				 คุณค่านั้น
			 - 	 หิริ คือ ความอายบาป ละอายใจต่อการทำความชั่ว
			 - 	 โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความชั่ว 

				 คร้ามขยาดต่อทุจริต
			 - 	 คารวะ คือ ความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้ความ
				 สำคัญแก่สิ่งนั้น ผู้นั้น อย่างถูกต้องเหมาะสม
			 - 	 มัทวะ คือ ความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าง
			 ๒) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดย
เสริมสร้างคุณสมบัติที่ทำให้จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่นมั่นคง แกล้วกล้า
สามารถทำกิจหน้าที่ได้ผลดี เช่น
				 - 	 ฉันทะ คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ อยากรู้ความจริง
					 และใฝ่ที่จะทำสิ่งดีงามให้สำเร็จ อยากเข้าถึงภาวะ
					 ดีงามอันเลิศสูงสุด
				 - 	 วิ ริ ย ะ คื อ ความเพี ย รบุ ก ฝ่ า ไปข้ า งหน้ า เอาธุ ร ะ
					 รับผิดชอบ ไม่ยอมทอดทิ้งกิจหน้าที่
				 - 	 อุตสาหะ คือ ความขยัน ความอึดสู้ ความสู้ยาก
					 บากบั่น ไม่ยั่น ไม่ถอย
				 - 	 ขันติ คือ ความอดทน  ความเข้มแข็ง ความทนทาน 

					 หนักแน่นมั่นคง
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				 - 	 จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ ใส่ใจ อุทิศตัวอุทิศใจให้
					 แก่กิจหน้าที่ หรือสิ่งที่ทำ
				 - สัจจะ คือ ความตั้งใจจริง จริงใจและจริงจัง เอาจริง
					 เอาจัง มั่นแน่วต่อสิ่งที่ทำไม่เหยาะแหยะ ไม่เรรวน 

					 ไม่กลับกลาย
				 - 	 อธิ ษ ฐาน คื อ ความตั้ ง ใจเด็ ด เดี่ ย ว ความมุ่ ง มั่ น
					 แน่วแน่ต่อจุดหมาย
				 - 	 ตบะ คือ พลังเผากิเลส กำลังความเข้มแข็งพากเพียร
					 ในการทำกิจหน้าที่ให้สำเร็จ โดยแผดเผาระงับยับยั้ง
					 กิ เ ลสตั ณ หาได้ ไม่ ย อมแก่ ทุ จ ริ ต และไม่ เ ห็ น แก่
					 ความสุขสำราญปรนเปรอ
				 - 	 สติ คือ ความระลึกนึกได้ ไม่เผอเรอ ไม่เลื่อนลอย 

					 ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องทุกอย่าง  

					 กำหนดจิตใจกับกิจหน้าที่ หรือสิ่งที่ทำ กั้นยั้งใจจาก
					 สิ่งที่เสื่อมเสียหายเป็นโทษ และไม่ปล่อยโอกาสแห่ง
					 ประโยชน์ หรือความดีงาม ความเจริญให้เสียไป
				 - 	 สมาธิ คือ ภาวะจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ ได้ที่ อยู่ตัว สงบ 

					 อยู่กับสิ่งที่ต้องการทำ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่แกว่งไกว ไม่มี
					 อะไรรบกวนได้
			 ๓) พัฒนาความสุขและภาวะที่เกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจ
คุณสมบัติที่ควรเสริมสร้างขึ้นให้มีอยู่ประจำในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ
				 - 	 ปราโมทย์ คือ ความร่าเริง สดชื่น เบิกบานใจ ไม่
					 หดหู่หรือห่อเหี่ยว
				 - 	 ปีติ คือ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้ม เปรมใจ ฟูใจ ไม่โหย
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					 หิวแห้งใจ
				 - 	 ปัสสัทธิ คือ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่คับ 

					 ไม่เครียด
				 - 	 สุข คือ ความคล่องใจ สะดวกสบายใจ สมใจ ไม่มี
					 อะไรบีบคั้นติดขัดคับข้อง
				 - 	 สั น ติ คื อ ความสงบปราศจากความเร่ า ร้ อ น 

					 กระวนกระวาย ซึ้ง
				 - เกษม คื อ ความปลอดโปร่ ง ความรู้ สึ ก มั่ น คง 

					 ปลอดภัย โล่งโปร่งใจไร้กังวล
				 - 	 สีติภาพ คือ ความเย็นสบาย ไม่มีอะไรแผดเผาใจ ไม่
					 ตรอมตรม
				 - เสรีภาพ คือ ความมีใจเสรีเป็นอิสระ ไม่ถูกผูกมัด
					 ติดข้อง จะไปไหนก็ไปได้ตามประสงค์
				 - 	 ปริ โ ยทาตตา คื อ ความผ่ อ งใสผุ ด ผ่ อ ง แจ่ ม จ้ า 

					 กระจ่าง สว่างใจ ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมอง
				 - 	 วิมริยาทิกัตตา คือ ความมีใจไร้พรมแดน ไม่กีดกั้น
					 จำกัดตัว หรือหมกมุ่นติดค้าง มีจิตใจใหญ่กว้างไร้
					 ขอบคันเขตแดน
			 คุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวมานี้ แม้จะดีงามเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง แต่บางอย่างอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดโทษได้ (เช่น เพียรใน
การลักของเขา) หรือนำไปพ่วงกับการกระทำที่ไม่ดี (เช่น ปีติปลื้มใจที่รังแกเขา
ได้) หรือใช้ผิดเรื่อง   ผิดที่   ผิดกรณี   ผิดสถานการณ์   (เช่น มุทตาพลอยยินดี 

ส่งเสริมคนที่ได้ลาภหรือประสบความสำเร็จโดยทางทุจริต)   เป็นต้น จึงต้อง
ศึกษาให้เข้าใจความหมาย ความมุ่งหมาย  และการใช้งาน เป็นต้นให้ชัดเจน และ
รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องพอดี
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			 การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไป ความสำคัญ
ของสมาธิที่เป็นแกน หรือเป็นศูนย์กลาง จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิ
เจริญขึ้นไป จนจิตแน่ว ดิ่งอยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้ว ผู้บำเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุ
ภาวะจิตที่เรียกว่า “ฌาน”  ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง
			 การพั ฒ นาจิ ต ใจ หรื อ เรื่ อ งของสมาธิ ทั้ ง หมดนั้ น แม้ จ ะมี
ประโยชน์มากมาย นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง เช่นในเรื่องพลังจิต
และในด้านการหาความสุขทางจิตใจ แต่คุณค่าที่แท้จริงที่ท่านมุ่งหมาย ก็คือ เพื่อ
เป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา
			 การทำงานทางปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น
ก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้น การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความสำคัญมาก
๕.๓.๓ ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ซึ่งมีความสำคัญสูงสุด
เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเรามีพฤติกรรม
อะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำหรือบอกทางให้เท่าใด และ
ปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดหรือมี
ปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะทำอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การ
พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้าน และมีหลายขั้นหลาย
ระดับ เช่น
			 ๑) ปัญญาที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความสำเร็จ
				 - ความรู้ความเข้าใจข้อมูลความรู้ รวมทั้งศิลปวิทยา
					 การต่ า ง ๆ เข้ า ถึ ง เนื้ อ หาความหมายได้ ถู ก ต้ อ ง
					 ชัดเจน
				 - 	 การรับรู้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง ตรงตาม
					 สภาวะของสิ่งนั้นๆ หรือตามที่มันเป็น
				 - 	 ความรู้จักจับสาระของความรู้ หรือเรื่องราวต่างๆ 
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					 รู้จุ ด รู้ป ระเด็น สามารถยกขึ้ น พู ด ยกขึ้ น ชี้ แ สดง 

					 หรือยกขึ้นวางเป็นหลักได้
				 - 	 ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
					 ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตาม เป็นต้น
				 - 	 การคิด การวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรง
				 - ความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัย
					 ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหา 

					 และทำการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้
				 - 	 ความรู้ จั ก จั ด ทำดำเนิ น การหรื อ บริ ห ารจั ด การ
					 กิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จผลตามที่มุ่งหมาย
				 - ความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์ประสบการณ์ข้อมูลและองค์
					 ความรู้ต่าง ๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่
					 ชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆได้
			 ๒) ปัญญาที่ช่วยให้ดำเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
				 - 	 ความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่
อิงอาศัย สืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย มองเห็นภาวะและกระบวนการที่
ชีวิตสังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมาและจะเป็นไปตามกระแสแห่ง
เจตจำนงและเหตุปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
อื่นทั้งหลาย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นไปตามกรรม
			 ๓) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม
				 - 	 ความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขารคือ
โลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถ
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ทำจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ และมี
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
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			 การศึกษา ๓ ด้านที่เรียกว่าไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้
เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของ
การพัฒนาคน จากหลักไตรสิกขานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมและข้อธรรม
แยกย่อยออกไปมากมาย อย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยินเป็นหมวด ๆ หรือเป็นชุด ๆ  
มี ๓ ข้อบ้าง ๔ ข้อบ้าง ๕ ข้อบ้าง ฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวด แต่ละชุดเหล่านั้น
ก็คือ ข้อปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ในขั้นตอน หรือในส่วนปลีกย่อย
ต่าง ๆ แต่ละหมวด แต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง ๓ อย่าง
ประสานหรือบูรณาการกันอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามความเหมาะสมกับ
กรณีนั้น ๆ

๕.๔ กิจกรรมที่เกื้อหนุนกระบวนการของการศึกษา

สำหรับชาวพุทธที่เป็นชาวบ้านทั่วไป มีหลักธรรมชุดหนึ่งที่รู้จักกันดี
เป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ขยายไตรสิกขาลงมาสู่ชีวิตและสังคมในวงกว้าง ซึ่งชีวิตของ
คนส่ ว นใหญ่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง อาศั ย วั ต ถุ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ค นอื่ น ที่
แตกต่ า งหลากหลายมาก หลั ก ธรรมชุ ด นี้ ก็ คื อ ทาน ศี ล ภาวนา ที่ เรี ย กว่ า 

บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทำบุญ)  ๓ อย่าง ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นในการฝึกฝน
พัฒนาคนให้เจริญงอกงามในความดี
หลักธรรมชุดนี้ ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า บุญกิริยา เมื่อนำมาปฏิบัติกันอย่าง
ถูกต้องและให้แพร่หลาย จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขแก่สังคม
และเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ก้าวต่อไปในไตรสิกขาได้อย่างดี ดังจะยกตัวอย่างวิธี
ปฏิบัติดังนี้
๕.๔.๑ ทาน คือการให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน ที่ควรเน้นคือ
		    ๑) การถวายทานแก่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ในฐานะที่ ท่ า น
ปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ดำรงธรรมไว้ให้แก่สังคม ในเมื่อท่านอุทิศ
ชีวิตให้แก่ธรรม ด้วยการเล่าเรียน ปฏิบัติ และเผยแผ่สั่งสอน โดยมิได้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยผลตอบแทน และฝากชีวิตด้านวัตถุไว้กับประชาชนชาวพุทธ
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ฝ่าคฤหัสถ์จึงถือเป็นหน้าที่ที่จะดูแลบำรุง ให้ท่านมีกำลังบำเพ็ญศาสนกิจ ด้วย
การถวายปัจจัย ๔
			 ๒) การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความจำเป็น
เช่น ให้เสื้อผ้า อาหาร และปัจจัยยังชีพทั้งหลายแก่ผู้ด้อยโอกาส คนยากไร้
ขาดแคลนทั่วไป คนเจ็บไข้ คนพิการ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัย เช่น อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย เป็นต้น
          			 ๓) การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค คลและกิ จ การที่ ดี ง าม
สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยการร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง กิ จ การการกุ ศ ล   หรื อ บริ จ าคทุ น ให้ ก ำลั ง
สนับสนุนแก่บุคคลและกิจการมีมูลนิธิ เป็นต้น ที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
			 ๔) การบำเพ็ญอภัยทาน คือ บำเพ็ญเมตตาการุณยธรรม
ให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์บก สัตว์บิน และสัตว์น้ำ ด้วยการไม่
รังแก ไม่เบียดเบียน ช่วยสงวนพันธุ์ ช่วยอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน ด้วยการ    
รักษาป่า เป็นต้น
๕.๔.๒ ศีล  คือการประพฤติดีงาม มีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน และ
ฝึกหัดขัดเกลาเฉพาะอย่างยิ่ง
			 ๑) รักษาศีล ๕ สำหรับคฤหัสถ์ คือชาวบ้านผู้ยังแสวงหา
วัตถุ หรือสิ่งเสพบริโภคต่าง ๆ เมื่อต่างคนต่างหา ทุกคนก็อยากได้ อยากเอาให้
มากที่สุด คนที่มีกำลัง มีโอกาส มีความสามารถมากกว่า ก็จะข่มเหงรังแกคนที่
อ่ อ นแอกว่ า ที่ ด้ อ ยกำลั ง ด้ อ ยโอกาส สั ง คมก็ จ ะเดื อ ดร้ อ น เต็ ม ไปด้ ว ยการ
เบียดเบียนแย่งชิง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงวางหลักศีล ๕ ไว้เป็นกรอบหรือเป็นขอบเขต
ว่าใครจะแสวงหาอย่างไรก็หาไป  แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่จะไม่ละเมิดศีล  ๕ ข้อ
นี้   แล้วสังคมก็จะสงบสุขพอสมควรไม่ถึงกับลุกเป็นไฟ และทุกคนก็พออยู่กันได้
และพอมีความสุขได้มากบ้างน้อยบ้างโดยให้ทุกคน
				 (๑) เว้นจากปาณาติบาต ไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายกัน
รวมทั้งไม่รังแกสัตว์
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				 (๒) เว้นจากอทินนาทาน ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของกันและกัน
				 (๓) เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ไม่ละเมิดต่อคู่ครองของ
รัก ของหวงกัน
				 (๔) เว้ น จากมุ ส าวาท ไม่ ล ะเมิ ด ต่ อ กั น ทางวาจา 

ไม่ทำร้าย หรือทำลายผลประโยชน์กันด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง
				 (๕) เว้นจากสุรายาเมาสิ่งเสพติด ไม่คุกคามต่อความ
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นด้วย การมีพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะ
สิ่งเสพติด
			 ๒) รักษาอุโบสถ หรือศีล ๘ ศีล ๕ นั้นช่วยให้สังคมมีความ
สงบเรียบร้อย อย่างน้อยไม่เดือดร้อนจนถึงกับลุกเป็นไฟ แต่ก็ไม่เป็นหลักประกัน
ว่าคนจะมีความสุข ผู้ที่ปรารถนาชีวิตที่ดีงามมีความสุข ควรฝึกหัดพัฒนาตน
ต่อไป ด้วยการรักษาอุโบสถ หรือศีล ๘
			 การรักษาอุโบสถนี้ เป็นการฝึกตนในการรักษาอิสรภาพของ
ชีวิตไว้ไม่ให้ชีวิตและความสุขของตนต้องไปขึ้นต่อการเสพหรือบริโภควัตถุมาก
เกินไป ไม่ให้กลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุกล่าวคือ ๖ - ๗ วันที่ผ่านมา เคย
แต่ตามใจตนเอง หาความสุขด้วยการกินตามใจชอบ ยุ่งอยู่กับการสนุกสนานดูฟัง
การบันเทิง และบำเรอสัมผัสกายด้วยการนอนฟูกฟูหรูหรา พอมาถึงวันที่ ๗ หรือ
๘ ก็หัดเป็นอยู่ง่ายๆ โดยพึ่งวัตถุแต่เพียงเท่าที่จำเป็นหรือพอแก่ความต้องการ
ที่แท้จริงของชีวิต ฝึกเป็นอยู่ให้ดีงามและมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งการบำเรอ ตา
หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัส เช่น กินอาหารเพียงในเวลาจำกัดแค่เที่ยงวันเท่าที่
เพียงพอแก่สุขภาพ
			 การปฏิบัติตามหลักการรักษาอุโบสถนี้ นอกจากเป็นการฝึก
ตนให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตขั้นสูงขึ้นไป
แล้ว ก็จะทำให้มีวัตถุเสพบริโภคเหลือพอที่จะนำไปเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
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และมีเวลาเหลือจากการมัวเมาเสพวัตถุที่จะนำไปใช้ในทางที่ดีงามสร้างสรรค์
อย่างอื่น โดยเฉพาะในขั้นภาวนาที่เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจ และพัฒนาปัญญา
ของตน ตลอดจน ไปบำเพ็ญทาน ทำการสงเคราะห์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ด้าน
อื่น ๆ
			 ศีล ๘  เฉพาะข้อที่ต่างและเพิ่มจากศีล ๕ คือ
			 ๓) เว้นจากพรหมจรรย์ ถือพรหมจรรย์ งดเว้นเมถุน
			 ๖) เว้นวิกาลโภชน์ ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาล คือ
หลังเที่ยงวัน
			 ๗) เว้นนัจจคีตวาทิต - มาลาคันธวิเลปนะ ฯ งดการฟ้อนรำ  
ขับร้องเล่นดนตรี ดูการละเล่นและการประดับตกแต่งร่างกาย ใช้ของหอมเครื่อง
ลูบไล้
			 ๘) เว้นอุจจาสยนมหาสยนะ งดนอนบนฟูกฟูที่นั่งนอนสูง
ใหญ่หรูหราบำเรอ
๕.๔.๓ ภาวนา คือการพัฒนาชีวิต โดยเฉพาะในที่นี้หมายถึงการ
พัฒนาชีวิตด้านใน คือ จิตใจและปัญญา และที่เน้นเป็นพิเศษสำหรับภาวนาใน
ระดับบุญกิริยาวัตถุนี้ พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงการเจริญเมตตาจิต ซึ่งเป็นฐาน
ของทานและศีล เพราะเมตตาหรือความมีน้ำใจไมตรีต่อกันนี้เป็นคุณสมบัติที่แท้
จริงในตัวมนุษย์ที่จะรักสันติภาพไว้ในสังคมและทำให้โลกมีความร่มเย็นเป็นสุข
		 นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติและกิจกรรมดีงามอีกหลายอย่างในการ
พัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) และพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) ดังที่ท่านยก
ตัวอย่างไว้ เช่น
			 ๑) ธรรมสวนะ คือ การฟังธรรม รวมทั้งการอ่านค้นคว้า     

							 หาความรู้ ธ รรมหรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
							 ความจริงความดีงาม
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			 ๒) ธรรมเทศนา คือ การแสดงธรรม บอกกล่าว แนะนำ 

							 ให้ ค วามรู้ ธ รรมหรื อ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
							 ความจริงความดีงาม
			 ๓) ทิฏฐุชุกรรม คือ การทำความเห็นให้ตรง ไม่ว่าจะทำ
							 อะไร ก็ทำด้วยสัมมาทิฏฐิ มีความ
							 เห็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือปรับ
							 ความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องตาม
							 หลักการของธรรมนั้น ๆ เช่น ให้ทาน 

							 เพื่อช่วยเขาด้วยเมตตาการุณย์และ
							 สละโลภะหรือมัจฉริยะในใจของตน
							 ไม่ใช่ให้เพื่อหาผลตอบแทน เป็นต้น
การประสานกิจกรรมแห่งทาน ศีล และภาวนา
ในวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่โบราณนิยมว่า ในวันที่พักผ่อนจากการ
งานอาชีพหรือในวันสำคัญทางพระศาสนา โดยเฉพาะในวันอุโบสถ ที่เรียกกันว่า
วันพระชาวพุทธจะบำเพ็ญบุญกิริยาทั้ง ๓ อย่าง คือ ทั้งทาน ศีล และภาวนา
ประสานพร้อมไปด้วยกัน ดังคำที่พูดติดปากกันมาว่า “วันพระให้ทาน รักษาศีล
และฟังเทศน์ฟังธรรม” ในวันเช่นนั้น ซึ่งเป็นวันที่รักษาศีลเป็นพิเศษ ผู้คนว่างเว้น
ทั้งจากการประกอบอาชีพ และจากกิจกรรมในทางสนุกสนานบันเทิงมัวเมา จึงมี
เวลาและโอกาสมากมายที่จะทำกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลที่
ท่านเรียกว่า “อนวัชชกรรม”
ชาวพุทธในสมัยปัจจุบันอาจจะอนุวัตรตามคตินี้ โดยใช้วันหยุดงาน
เป็นวันสำหรับจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดีงามสร้างสรรค์ ตามหลักทาน ศีล ภาวนา
นั้น เช่น
- บำเพ็ญทาน ทั้งถวายทานแก่พระภิ ก ษุ ส ามเณร ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
กำพร้า คนชรา คนพิการ คนยากไร้ขาดแคลน และบำเพ็ญอภัยทานแก่สัตว์
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ทั้งหลาย
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- 	 รักษาศีล ๘ ตามกำลัง อย่างน้อยก็รักษาศีล ๕ ให้มั่นคง
- 	 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ธรรมเสริ ม ปั ญ ญา เช่ น บรรยาย ปาฐกถา
อภิปราย และสนทนาธรรม เป็นต้น หรือจะอ่านหนังสือ จะค้นคว้าตำรับตำรา
เป็นส่วนตัวก็ได้
- 	 สวดมนต์ร่วมกัน เพื่อทบทวนพุทธวจนะ และเพื่อโน้มน้าวจิตใจสู่
ความสงบหรือเตรียมจิตสู่สมาธิ
- 	 ทำกิจกรรมบริหารสุขภาพเพื่อเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตขั้น
สูงขึ้นไปในทางจิตใจและปัญญา
- 	 ทำกิจกรรมบริหารร่างกาย รวมทั้งกีฬา ที่มีความมุ่งหมายชัดเจน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน หรือเพื่อฝึกวินัยและเสริมสร้างความสามัคคีมี
น้ำใจต่อกันในสังคม
- 	 เจริ ญ จิ ต เจริ ญ ปั ญ ญาด้ ว ยการฝึ ก สมาธิ ต ามสมถวิ ธี แ ละพั ฒ นา
ปัญญาตามวิปัสสนาวิธี
- 	 ปลีกตัวแสวงวิเวกเพื่อสงบใจ พิจารณาธรรม และรื่นรมย์กับความ
สงบงามของธรรมชาติ
- 	 ชวนกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น พัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียน พัฒนา
ชุมชน สร้างสาธารณูปโภค ปลูกสวน ปลูกป่า เป็นต้น
ฯลฯ
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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑
อาศั ย อำนาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ
ก.ตร. นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ข้อ ๓ ให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้าย
กฎ ก.ตร. นี้เป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นจรรยาบรรณของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการ
ตำรวจผู้ใด รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือ
หน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และ
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หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
ข้อ ๕ ให้กองบัญชาการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
และพั ฒ นาคุ ณ ธรรมของข้ า ราชการตำรวจ มี ห น้ า ที่ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด และ
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ
ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำหนดหลักสูตร พัฒนาและ
ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจให้เทียบเท่าระดับสากล
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้ า ราชการตำรวจที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ดี เ ยี่ ย มตามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้ ง แผนดำเนิ น งานตามความในวรรคแรกให้
กองบั ญ ชาการศึ ก ษาเสนอขอความเห็ น ชอบตามลำดั บ ชั้ น และต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร. ด้วย
ข้อ ๖ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
และข้ า ราชการตำรวจในระดั บ สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ
ดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประจำทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ ๕ วรรคสอง
ให้ ส ำนั ก งานผู้ บั ญ ชาการตำรวจแห่ ง ชาติ กองบั ญ ชาการ และ
หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า กองบั ญ ชาการ ประกาศเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงานและ
ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามความในวรรคแรกโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้ ส ถาบั น การฝึ ก อบรมของสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ น ำ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียน
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การสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีหน้าที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองบัญชาการศึกษาตามข้อ ๕ วรรคแรก
ข้อ ๘ ให้จเรตำรวจแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จัดทำ
คู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส่องดูแลการรักษาประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หากจเรตำรวจแห่งชาติพบว่าหน่วยงานตำรวจและหรือข้าราชการ
ตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตำรวจ ให้จเรตำรวจ
แห่ ง ชาติ ร ายงานผู้ บั ญ ชาการตำรวจแห่ ง ชาติ และแจ้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ
กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนิน
การตามอำนาจหน้าที่ หากเห็นสมควรจเรตำรวจแห่งชาติอาจมอบหมายให้รอง
จเรตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจ หรือรองจเรตำรวจ ไปกำกับและติดตามการสอบ
ข้อเท็จจริง หรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระจากกองบัญชาการ
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการนั้นก็ได้
ให้จเรตำรวจแห่งชาติจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งประสานกับกอง
บัญชาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวหรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจในระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี อ ำนาจและหน้ า ที่
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องดูแลมิให้มีการละเมิด
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ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามและไม่
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด ฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ข้ า ราชการตำรวจพบว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตน
ข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้ ส ามารถรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้อย่างน้อยสามลำดับชั้น และหาก
ผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงจเรตำรวจ
แห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้
การรายงานตามวรรคแรก ไม่ถือว่าเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของจเรตำรวจแห่งชาติ
วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามวรรคแรกให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ กฎ ก.ตร. นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ ให้จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร. เพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
ข้าราชการตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจทุกระดับมีสิทธิและเสรีภาพที่
จะเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ หรือเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ โดยส่งข้อเสนอหรือความเห็นดังกล่าวไปยังจเรตำรวจ
แห่งชาติ
ข้อ ๑๒ ข้าราชการตำรวจซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่ง
มี ก ารกำหนดประมวลจริ ย ธรรมหรื อ จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ นั้ น ไว้ เ ป็ น การ
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เฉพาะ ต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นด้วย
ก.ตร. อาจให้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามที่เห็นสมควร
			  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
				          สมัคร สุนทรเวช
					
นายกรัฐมนตรี
			        ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ตำรวจเป็น
ที่ พึ่ ง สำคั ญ ของประชาชนในด้ า นอำนวยความปลอดภั ย และความยุ ติ ธ รรม 

เที่ยงตรง ดังนั้น   เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายของทาง
ราชการ และเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องออก กฎ ก.ตร. นี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
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กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
อาศั ย อำนาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๒๘๐ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๗๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ จึ ง แก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒ แห่ ง กฎ ก.ตร.ว่ า ด้ ว ยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  	
“ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ
ก.ตร. นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ซึ่งประกอบ
ด้วย
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ”
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๘ แห่ง กฎ
ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หากจเรตำรวจแห่ ง ชาติ หรื อ หน่ ว ยงานที่ จ เรตำรวจแห่ ง ชาติ
มอบหมายพบว่าหน่วยงานตำรวจหรือข้าราชการตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือ
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยพฤติการณ์
ดั ง กล่ า วอาจเกิ ด ผลกระทบในทางเสื่ อ มเสี ย ต่ อ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือวิชาชีพตำรวจ ให้จเรตำรวจแห่งชาติรายงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับกองบัญชาการหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ สอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจ
หน้ า ที่ หากเห็ น สมควรจเรตำรวจแห่ ง ชาติ อ าจมอบหมายให้ ร องจเรตำรวจ
แห่งชาติ จเรตำรวจ หรือรองจเรตำรวจ ไปกำกับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง
หรื อ ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากกองบั ญ ชาการ หรื อ
หน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ นั้นก็ได้
ให้จเรตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่งในระดับสำนักงานตำรวจแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ประสานกั บ
กองบัญชาการต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่ง และส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจตาม
ข้อ ๕ หรือแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจระดับ
กองบัญชาการหรือกองบังคับการตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า ของข้อ ๙ แห่ง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑
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“ในการสอดส่องดูแลให้กองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตำรวจ ที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภาคประชาชน จัด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้วย
ในกรณีที่มีการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม
และอุดมคติของตำรวจในส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจรวมทั้งวินัยของตำรวจหากเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามโดยไม่เจตนา และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยงานหรือชื่อเสียง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางปกครอง
โดยอบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนอง
คลองธรรม เพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้สำนึกและแก้ไขปรับปรุงตน เมื่อได้
อบรมชี้แนะแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นยังหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ให้
ว่ากล่าวตักเตือน
การละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจในข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามในการรักษาวินัย 

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยไปภายในอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาว่าการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอันควรนำมา
ประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากแนวทางข้างต้นเป็นราย ๆ ไป”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑) และให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
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พ.ศ.๒๕๕๓ (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
สำหรับข้อความอื่นนอกจากนี้ คงเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม
			  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๑๕ ก วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
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หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใช้ กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการ
ตำรวจที่มีการกระทำหรือความประพฤติที่ยังไม่ถึงขั้นทำผิดวินัย ประกอบกับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้าราชการตำรวจจำนวนมากจำเป็นต้องกระจาย
อำนาจ โดยให้ จ เรตำรวจแห่ ง ชาติ ส ามารถมอบหมายหน่ ว ยงานอื่ น สามารถ
สอดส่ อ งดู แ ลแทนจเรตำรวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ โดยให้ มี ศู น ย์ รั บ ผิ ด ชอบงานของ
หน่วยงานต่างๆ ด้านจริยธรรมเป็นศูนย์เดียว เป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน 

และต้องการกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ข้าราชการตำรวจ จึงจำเป็นต้องออก กฎ ก.ตร. นี้
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ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๓

(แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓)
ด้ ว ยสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ มี อ ำนาจและหน้ า ที่ ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราช
อาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย และดำเนินการเพื่อนำผู้กระทำผิดกฎหมายเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจำเป็นต้อง
กำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เป็นกรอบการประพฤติ
ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและ
เป็นมาตรฐาน
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประกอบด้วย
ส่ ว นที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรม และอุ ด มคติ ข องตำรวจ เป็ น เครื่ อ ง
เหนี่ ย วรั้ ง ให้ ข้ า ราชการตำรวจอยู่ ใ นกรอบของศี ล ธรรมและคุ ณ ธรรม ขณะ
เดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ส่ ว นที่ ๒ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ประกอบด้วย
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตำรวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติ
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ตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและ
ยอมรับ
(๒) จรรยาบรรณของตำรวจ คื อ ประมวลความประพฤติ ใ นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจนี้
“การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือ
ไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกำเนิด เพศ
ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง
หรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย
จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน บริการ ตำแหน่งหน้าที่การ
งานสิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์อื่นใดหรือคำมั่นสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่ง
ดังกล่าวในอนาคตด้วย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระทำ
ใดๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อ
ให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ ๓ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที
หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระทำหรือตัดสินใจ หรือจะกระทำหรือจะ
ตัดสินใจเป็นหรือจะเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจหรือไม่ ให้ข้าราชการตำรวจนั้นปรึกษาหารือผู้บังคับ
บัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๘ วรรคสาม
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ส่วนที่ ๑
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ
ข้อ ๔ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรม
ราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีเท่านั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์
ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
ข้อ ๕ ข้าราชการตำรวจพึงยึดถืออุดมคติของตำรวจ ๙ ประการ
เป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
(๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
(๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน
(๓) อดทนต่อความเจ็บใจ
(๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
(๕) ไม่มักมากในลาภผล
(๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
(๗) ดำรงตนในยุติธรรม
(๘) กระทำการด้วยปัญญา
(๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
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ข้อ ๖ ข้าราชการตำรวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความชำนาญการในงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียม
การปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน
และเป็นประโยชน์ต่อราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ
ข้อ ๗ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงละเมิด
 	
(๒) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทำการ
ใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและท้องถิ่น
ข้อ ๘ ข้าราชการตำรวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
ข้อ ๙ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

88

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ   ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่
ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
(๔) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของตนเอง
(๕) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อ
บังคับ กำหนด
ข้อ ๑๐ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งมี จิ ต สำนึ ก ของความเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์
สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(๑) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยน
ต่อประชาชน ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และไม่เลือกปฏิบัติ
(๒) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน
ไม่แสดงกิริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา
หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่
จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิด
กฎหมาย หรื อ ภั ย อื่ น ๆ ไม่ ว่ า บุ ค คลนั้ น จะเป็ น ผู้ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ผู้ ก ระทำผิ ด
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กฎหมายหรือไม่
(๔) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดำเนิน
การด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ
แก่ประชาชน
ข้อ ๑๑ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และยึ ด มั่ น ใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
(๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง
อำนาจหรือหน้าที่ของตน ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้
ดุลพินิจ หรือการกระทำของข้าราชการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็น
ผลให้ ก ารตั ด สิ น ใจ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ หรื อ การกระทำของผู้ นั้ น สู ญ เสี ย ความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม
(๓) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ป ระกาศกำหนดเว้ น แต่ ญ าติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจำนวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา
(๔) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์
ส่วนตน
(๕) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(๖) ดำรงชี วิ ต ส่ ว นตั ว ไม่ ใ ห้ เ กิ ด มลทิ น มั ว หมองต่ อ ตำแหน่ ง หน้ า ที่ 

ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย 
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ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการตำรวจต้ อ งภาคภู มิ ใจในวิ ช าชี พ กล้ า ยื น หยั ด
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ ซึ่ง
ต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๒) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อคุณธรรมและศีลธรรม
(๓) ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใน
การนี้ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
(๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ ส ำหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น หรื อ ทำให้ สู ญ เสี ย ความเป็ น ธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม
ข้อ ๑๓ 	 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็น
ที่ปรึกษาและที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) หมั่ น อบรมให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชายึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
(๓) ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ถู ก ต้ อ งตาม
ทำนองคลองธรรม ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และไม่ ผ ลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

91

(๔) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนอย่างเคร่งครัด และปราศจากความลำเอียง
ข้อ ๑๔ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   ข้าราชการ
ตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เคารพเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย
(๒) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(๓) ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานด้ ว ยความสุ ภ าพมี
น้ำใจ รักใคร่สมานฉันท์ และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
(๔) อุ ทิ ศ ตนเอง ไม่ ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ เกี่ ย งงาน ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจปฏิ บั ติ
หน้าที่โดยยึดความสำเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
ข้อ ๑๕ ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) 	 การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) 	 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) 	 การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) 	 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ
(๖) 	 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
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(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
(๒) จรรยาบรรณของตำรวจ

ข้อ ๑๖ ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชน
ด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและ
ศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขอ
อนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่
เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(๒) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่า
เคารพยำเกรง ไม่ใช้ถ้อยคำ กิริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น
หรือเหยียดหยามประชาชน
(๓) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
(๔) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็ง
อาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
(๕) พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตรา
ประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ
ข้อ ๑๗ เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำผิด ข้าราชการตำรวจต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติดังนี้
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(๑) แสดงถึ ง การอุ ทิ ศ ตนและจิ ต ใจให้ แ ก่ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
กล้าหาญและมีสติปัญญา
(๒) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้อง
คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
(๓) ไม่ ใช้ ม าตรการรุ น แรง เว้ น แต่ ก ารใช้ ม าตรการปกติ แล้ ว ไม่
เพียงพอ ที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ข้อ ๑๘ ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือ
ความรุนแรงเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง
หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบ
แบบแผน หรือเมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ
จับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
เมื่อมีการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการตำรวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบแบบแผนทันที
ข้อ ๑๙ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ
สอบปากคำ หรือการซักถามผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุม
ตามกฎหมาย  ผู้เสียหาย  ผู้รู้เห็นเหตุการณ์   หรือบุคคลอื่น  ข้าราชการตำรวจ
ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตำรวจ 

รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ไม่ทำการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
(๒) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการ
ทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
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(๓) ไม่กระทำการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือ
แนะนำเสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือปรักปรำผู้อื่น
(๔) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย
เพื่อการสอบปากคำ
(๕) ไม่ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ข้อ ๒๐ ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุม
ของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบแบบแผน
(๒) 	 ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตาม
สิทธิแห่งกฎหมาย
(๓) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์
ตามสมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ
(๔) 	 ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่
หรื อ ไม่ คุ ม ขั ง ผู้ ห ญิ ง ร่ ว มกั บ ผู้ ช าย เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่ มี ก ฎหมายและระเบี ย บ
แบบแผนอนุญาต
ข้อ ๒๑ ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตำรวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตำรวจจะต้องรักษาข้อมูล
ข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์
หรื อ ชื่ อ เสี ย งของบุ ค คล หรื อ อาจเป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษทั้ ง ต่ อ ผู้ เ สี ย หายหรื อ
ผู้กระทำความผิด
ข้าราชการตำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตำรวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อ
การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
-------------------------------------
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ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔
---------------------------------------------	 ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๔๙๙ เรื่อง วางระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ซึ่งในลักษณะ ๘ การสอบสวน
บทที่ ๑ ได้วางระเบียบว่าด้วย หลักทั่วไปว่าด้วยการสอบสวนไว้เป็นทางปฏิบัติ
แล้ว นั้น
            เนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการ
สอบสวนคดี อ าญาอั น เป็ น ภารกิ จ หลั ก ในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่
ประชาชน โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดำเนินการจะต้อง
มีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง จึงได้
กำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักมุ่งปรับปรุงงานอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
โดยยึ ด หลั ก การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงาน
สอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่ง
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา การที่พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผลและมีแนวทางการ
ดำรงตนตามครรลองที่ถูกต้องได้ดีเพียงใดนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือใน
ลักษณะของจริยธรรม หรือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากจริยธรรมของข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗
ได้บัญญัติให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติหน้าที่แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐกำหนดให้มีการรณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งหลักการ
ของระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุ ข ยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใสและความมี ส่ ว นร่ ว ม เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นเป็นการสมควรปรับปรุง พัฒนาจรรยาบรรณของ
พนักงานสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ และมี
ความชัดเจน บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากกระบวนการประชาสังคม จึงสมควรแก้ไขระเบียบในเรื่องนี้เสียใหม่
เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานสอบสวนควบคู่ไปกับ
อุดมคติของตำรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม
             อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย 

ที่ ๔/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๙ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราช
กฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก แก้ไข 

เพิ่ ม เติ ม ประมวลระเบี ย บการตำรวจทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ คดี แ ละในส่ ว นที่
ไม่เกี่ยวกับคดีได้ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในลักษณะ ๘ การสอบสวน บทที่ ๑ ข้อ ๒๐๘
แห่งประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีเสียทั้งหมด และให้ใช้ความที่แนบ
ท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความที่แนบท้ายระเบียบนี้ เป็นบทที่ ๑๗ จรรยาบรรณ
ของพนักงานสอบสวน ลักษณะ ๘ การสอบสวน แห่งประมวลระเบียบการ
ตำรวจเกี่ยวกับคดี
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ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                        ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔
                          (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
                                                     (พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์)
                                                 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
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ลักษณะ ๘
การสอบสวน
บทที่ ๑๗
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน
------------------ด้ ว ยสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการ
สอบสวนคดี อ าญา อั น เป็ น ภารกิ จ หลั ก ในการอำนวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่
ประชาชนโดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดำเนินการจะต้อง
มีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาคและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยยึดหลัก
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไป
กับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดำรงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พนักงานสอบสวนจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิผล จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณของพนักงาน
สอบสวนเป็นกรอบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับ “อุดมคติของ
ตำรวจ” ที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ แ ล้ ว ในประมวลระเบี ย บการตำรวจไม่ เ กี่ ย วกั บ คดี
ลักษณะที่ ๑๖ ตามผนวก แนบท้าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
สังคมส่วนรวม ไว้ดังต่อไปนี้
      	 ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔”
ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้
แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน ที่ต้องประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ ไ ปกั บ อุ ด มคติ ข องตำรวจตามผนวกแนบท้ า ยระเบี ย บนี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
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ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม มีดังนี้
(๑) พนักงานสอบสวนต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
(๒) พนั ก งานสอบสวนต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และยึ ด มั่ น ใน
ศีลธรรม
(๓) พนักงานสอบสวนต้องอำนวยความยุติธรรม ด้วยความรวดเร็ว
ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ
(๔) พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
(๕) พนั ก งานสอบสวนพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ 

เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
(๖) พนั ก งานสอบสวนพึ ง มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ด้ ว ยความสุ ภ าพ
อ่อนโยนมีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน
(๗) พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
(๘) พนักงานสอบสวนพึงสำนึก และยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน มี
ความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง
           ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจและ
สอดส่ อ งควบคุ ม ดู แ ล ให้ พ นั ก งานสอบสวนยึ ด ถื อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนอย่างแท้จริง เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากมีการ
ละเลยหรื อ ทำให้ เ ห็ น ว่ า พนั ก งานสอบสวนผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ก็ ใ ห้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้
พิจารณาไปตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหากเข้าข่าย
ผิดวินัยก็ให้ดำเนินการในเรื่องวินัยด้วย (ผนวกแนบท้ายระเบียบสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔)
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จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔
ข้อกำหนด

.....................................

ข้อ ๑ พนั ก งานสอบสวนต้ อ งเคารพในสิ ท ธิ และเสรี ภ าพของ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

แนวทางปฏิบัติ

- ต้องศึกษา ทำความเข้าใจกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างถ่องแท้
- ต้องแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
- ปลู ก จิ ต สำนึ ก ของพนั ก งานสอบสวนให้ ต ระหนั ก ในหน้ า ที่ ต้ อ ง
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดย
ผู้บังคับบัญชาให้การอบรมเป็นประจำ
- ให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ใน
เรื่องสิทธิตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ข้อกำหนด
ศีลธรรม

ข้อ ๒ พนักงานสอบสวนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นใน

แนวทางปฏิบัติ

            - การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ตรงไปตรงมา
ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยการ
เรียกร้อง แสดงท่าทีหรือกิริยาอาการอื่นใด และสามารถตรวจสอบได้
- ไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำ
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
- มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในกรอบของศีลธรรมตามหลักศาสนา
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ข้อกำหนด

ข้อ ๓ พนั ก งานสอบสวนต้ อ งอำนวยความยุ ติ ธ รรม ด้ ว ยความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง โปร่งใส และเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ

แนวทางปฏิบัติ

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนด้ ว ยความรวดเร็ ว อย่ า งเสมอภาคและ
เป็นธรรม ตามลำดับขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ ตร.กำหนด
- ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย
ความเต็มใจ

ข้อกำหนด

ข้อ ๔ พนักงานสอบสวนต้องกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติ

        	 - ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และชอบธรรม
        	 - ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ

ข้อกำหนด

ข้อ ๕ พนักงานสอบสวนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
เสียสละ และอดทน เพื่อประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม

แนวทางปฏิบัติ

- ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ และอุ ทิ ศ ตนทุ่ ม เท
สติปัญญา ความรู้ความคิดที่มีอยู่ให้กับงานอย่างเต็มที่
- ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีจิตสำนึกและหลักการตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์แห่งการอำนวยความยุติธรรม
- ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานสอบสวนในเรื่องการเสียสละ อดทนและ

102

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ความรับผิดชอบในหน้าที่

ข้อกำหนด

ข้อ ๖ พนักงานสอบสวนพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน มีไมตรีจิต และเต็มใจให้บริการประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน โดยมีจิตสำนึกการ
ให้บริการประชาชน
 	
- เต็มใจแนะนำ ช่วยเหลือในการบริการประชาชนเสมือนญาติ

ข้อกำหนด

ข้อ ๗ พนักงานสอบสวนพึงหมั่นศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ
เหตุการณ์

- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตนให้มีความรู้ ความชำนาญทันต่อ

- ขยันหมั่นเพียร ทำความเข้าใจต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติและ
นำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- มี ค วามริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านให้ ทั น สมั ย อยู่
ตลอดเวลา

ข้อกำหนด

ข้อ ๘ พนักงานสอบสวนพึงสำนึกและยึดมั่นในวิชาชีพการสอบสวน
มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและวิชาชีพของตนเอง

แนวทางปฏิบัติ

- ดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม
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ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มี
คุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน
- ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพการสอบสวนด้วยความมั่นคงและความภาค
ภูมิใจในเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานสอบสวน           
- ปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของพนักงานสอบสวนให้เป็นที่เชื่อถือ
และศรัทธาของประชาชน
❏❏❏❏❏
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