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ก 
                                                                   ค าน า 
 
             ในปัจจุบัน “ อาชีพต ารวจ ” ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากนัก ประชาชนขาดความ
ศรัทธาและเชื่อมั่น เนื่องจากการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจใช้อ านาจเกินขอบเขต
ของตนเองมีการเรียกรับสินบน ส่วย หรือสิ่งอื่นท่ีได้มาโดยไม่สุจริต  สิ่งท่ีกระท าท าให้ภาพพจน์ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย    จากผลกระทบดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียน
จัดท าบทความเกี่ยวกับจริยธรรมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจขึ้น    เพื่อให้ผูท่ี้มีความ
สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของต ารวจท่ีดีมีจริยธรรมและสามารถด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง โดย
น าหลักศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน     ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าใน
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องจริยธรรมและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วัดใหญ่อินทารามท่ีเมตตาให้
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ  ท าให้บทความนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงมีประโยชน์ส าหรับ  นักเรียนนายสิบต ารวจ 
ข้าราชการต ารวจ และบุคคลท่ัวไป ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประพฤตปิฏิบัติต่อไป 
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อาจารย์(สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศนูย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 
จรยิธรรมกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่องต ารวจ 

  “จริยธรรม” (Morality) ถา้ใครได้ยินคงจะคดิได้ทนัทีวา่  ต้องเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับศาสนาเทา่นัน้
แต่จริงแล้วจริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ใช้ชีวติอยูบ่นโลกใบนี้ทุกคนเป็นความประพฤติที่เราประพฤติ
กันอยูทุ่กวัน  แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิง่ท่ีเราประพฤตปิฏบิัติอยูน่ั้น  มีจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร 
มีนักวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถงึความหมายของจริยธรรม  สรปุได้ว่า  จริยธรรม หมายถงึ ธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติปฏิบตัิเปน็กฎศลีธรรมแนวทางที่มอีิทธิพลตอ่สภาพจิตใจหรือกฏเกณฑข์องความประพฤติที่
มนุษย์ควรประพฤติอย่างมีเหตุผลและดีงามมีสติปัญญา เพื่อน ามาใช้ในการด าเนนิชวีิต  ดังนั้น จริยธรรม
อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทีรู่ด้ีว่าสิง่ใดสมควรกระท าหรือไม่ควรกระท านั่นเองข้าราชการต ารวจจึงควรน า
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบตัหิน้าที่ให้มากๆ              

 “ขา้ราชการต ารวจไทย”หรอืต ารวจแห่งชาติ(Royal Thai Police)ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
เป็นองค์กรหนึ่งที่ท าหนา้ที่ดแูลทุกข์สขุของประชาชน เป็นหนว่ยงานที่อุทิศตนไม่เห็นกับความเหนด็
เหนื่อยหรือทอ้แทเ้พราะทา่มกลางความทุกข์และเดอืดรอ้น ของประชาชนต ารวจตอ้งช่วยแก้ปญัหาอย่าง
เต็มความสามารถไมว่่าจะรอ้นหรือจะหนาว จะแดดหรอืฝน ไม่ท าใหต้ ารวจหยุดการท างานได้   เพื่อให้
ประชาชนอุน่ใจนอนหลบัดว้ยความเป็นสขุ  ให้สมกับค าว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร”์  

  ๑ตาม พ.ร.บ.ต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗   ได้ก าหนดอ านาจหน้าทีต่ ารวจไว้ความวา่   ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเป็นสว่นราชการมฐีานะเปน็นติิบคุคล  อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรฐัมนตรี     มีอ านาจ
หน้าที ่ดงันี ้

๑.รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษตัริย์   พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  

๒.ดแูลควบคมุและก ากบัการปฏิบัตงิานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏบิัตกิารตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  
        ๓.ปูองกันและปราบปรามการกระท าความผดิทางอาญา  
        ๔.รักษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมัน่คงของราชอาณาจักร            

        ๕.ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เปน็อ านาจหน้าทีข่องข้าราชการต ารวจหรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ  
        ๖.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรมีอบหมาย 
        ๗.ปฏิบตัิการอื่นใดเพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้การปฏิบตัิการตามอ านาจหนา้ที่ตาม (๑)(๒)(๓)(๔) 
หรือ (๕)เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
 



 ๒ 

โดยอ านาจของต ารวจตามพฤตนิัยมีแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิหน้าทีต่ามประเพณีที่เป็นแบบ อย่าง
มาหลายยุคหลายสมัย ต ารวจมีหน้าทีร่ักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง และมีอ านาจท่ีจะสอบสวน
จับกุมคมุขัง ปราบปราม และเครือ่งมือส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่อ านาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษ
ได้เทา่ๆกนัสุดแต่การน าไปใช้    ต ารวจทุกคนจึงจ าเปน็ต้องควบคุมจติใจให้มั่นคงไมห่ลงใหลไปกบัสิ่งยั่วยุ
ท่ีท าให้เกดิความโลภและสามารถด ารงตนอยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การปฏิบตัหิน้าทีต่่อไป 

           ในปัจจุบนันีม้ีการกล่าวขานกันว่าขา้ราชการต ารวจเป็น “อาชีพที่ถกูสาป” ท าไมจึงเปน็เชน่นัน้ 
หลายสาเหตุทีไ่ด้พบและท าให้ต ารวจได้รบัการวิพากษว์จิารณ์ในแง่มุมที่ไมด่ี  เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่
ของต ารวจที่ขาดจริยธรรม เช่น ข่าวการรบัส่วย รีดไถประชาชน  จึงเกดิภาพของการที่มีทั้งผู้ให้และผู้รับ 
ตั้งใจและไมต่ั้งใจ ซึ่งขา่วและภาพเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกของอนิเทอร์เน็ต โลกโซเชียลทีร่วดเร็วตาม
การพัฒนาของทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เทคโนโลยีที่เล็กและทนัสมัยถกูน ามาเพ่ือใช้ในการจับผดิ
ต ารวจที่มาปฏิบตัิหน้าดว้ยความซื่อตรง ทกุวนันีเ้ราต้องตกเป็นเฉลยของสังคมและประชาชนทนัทีไม่มีขอ้
แกต้ัว ไม่มีการไดแ้ก้ไข ค ากน่ด่า เหยียดหยามท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลา  ภารกิจทีม่ากมายของต ารวจบทบาท
ที่ต้องกระทบกับประชาชนมากที่สดุ   จึงเป็นเรื่องธรรมดาทีม่ีทั้งคนรกัและคนเกลยีด   อยู่ทีว่่าต ารวจจะ
ปฏิบัตตินเช่นไร ซึ่งเวลานี้องค์กรต ารวจก าลังจะถูกลดบทบาทลง (ปฏิรูป) เนื่องจากการปฏิบตัหิน้าทีข่อง
ข้าราชการต ารวจบางนายท่ีปฏิบัตตินไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องขาดคุณธรรมและจริยธรรม  ท าให้สังคม
และประชาชนเกิดความเคลอืบแคลงใจ ไมว่่าจะเรื่องเกีย่วกับคดตี่างๆ   ซึง่ถ้ามีการเกี่ยวพันหรือผูก้ระท า
ผิดเปน็ต ารวจมักจะถูกมองเป็นพิเศษว่าจะชว่ยเหลือพวกเดียวกันหรือไม ่  

           ในขณะที่สังคมมองต ารวจเพียงด้านเดียวอาจมีเหตุจูงใจใหต้ ารวจคดิกระท าผิดด้านจริยธรรมถ้า
เปิดใจมองถงึเงนิเดือนหรือสวัสดิการอนัน้อยนิดกับภาระครอบครัวที่หนักอึ้ง  ประกอบกับความเครียดใน
หน้าทีก่ารงานทีไ่ม่เป็นเวลา ท าให้เกดิการบดิเบือนในจติใจของตนเอง จากการที่เคยปฏิบัตตินเป็นต ารวจ
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม กลับมาเหน็แกร่ายได้ที่ไม่สุจริต   เช่น การรับสนิบนระหว่างปฏบิัตหิน้าที่ การ
รีดไถประชาชนทีบ่ริสุทธิ์ เป็นตน้   ส านักงานต ารวจแหง่ชาตคิงต้องอดุรอยรั่วทางดา้นกายและจติใจดว้ย
ถ้าทุกอย่างอยู่ในความพอดหีรือใหค้วามพอเพียงแก่การด ารงชีพแลว้  เหตุการณ์ที่กระทบสิทธิ์ตา่งๆ ของ
ประชาชนคงไม่เกดิขึน้      อีกเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นและมผีลกระทบกับองค์กรต ารวจมากที่สดุก็คือการขาด
จริยธรรมของผู้บงัคับบัญชาในเรื่องการแตง่ตัง้และโยกยา้ยทุกระดับชัน้ มีการร้องเรยีนอยู่เสมอๆว่ามีการ
วิ่งเต้นเสียเงินเสียทองกนัอยา่งมากมาย  และน ามาซึ่งการขาดขวัญและก าลังใจของผูท้ี่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
แตไ่ม่ได้รบัการสนบัสนนุให้เติบโตขึน้   การรบัราชการมาอย่างยาวนานจนคิดว่าตนเองไมไ่ดร้ับความเปน็
ธรรม หรืออกีสาเหตหุนึง่อาจเป็นเพราะประเทศไทยยังยึดตดิกับระบบอุปถัมภ์    การมีพวกพ้องและสาย
สัมพันธ์อนัแนบแนน่ยาวนาน ไม่ว่าจะเปน็การเมอืงซึ่งไม่สามารถแยะออกจากองคก์รต ารวจได ้ 

 
____________________________________________ 

๑พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ลักษณะที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๖ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88


 ๓ 

   หลกัธรรมาภบิาลจึงได้ถกูหยิบยกขึน้มาใช้ให้เปน็รูปธรรม   จากการที่ผูบ้งัคับบญัชาขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถปฏิบตัิตนท าเป็นแบบอย่างทีด่ีได้  ผู้ใต้บังคับบญัชากข็าดความเชื่อถือ
ไม่เคารพย าเกรง แต่ถา้ผู้บังคับบญัชาเป็นคนที่มีจริยธรรมคือการเปน็ผู้มคีวามประพฤติดปีฏิบตัิชอบในสิ่ง
ที่ถูกตอ้งดีงาม มีความอาทรเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่มีจติใจเมตตา มีความยตุิธรรมแลว้นัน้  ผู้ใตบ้ังคบับัญชาก็คง
จะไดป้ระพฤตปิฏิบัตติามในกรอบความประพฤติอันดีเชน่กัน ๒หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance)
จึงเป็นการปกครอง  การบรหิาร  การจดัการควบคมุดแูลกิจการต่าง ๆ   ให้เปน็ไปในครรลองคลองธรรม 
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ี ซึ่งสามารถน าไปใช้ไดท้ั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี ้มีความหมายอย่างกวา้ง กล่าวคือ หาไดม้คีวามหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทา่นัน้ แต่ 
รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึ่งวิญญชูนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัต ิอาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นตน้ 

หลักการพื้นฐานของการสรา้งหลักธรรมาภิบาล มีองคป์ระกอบ ๖ ข้อ คือ 
        ๑. หลักนิตธิรรม ได้แก่   การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนัสมัยและเปน็ธรรม  เป็นที่
ยอมรับของสังคม ไมเ่ลือกปฏิบัตแิละสงัคมยนิยอมพรอ้มใจปฏิบัตติามกฎหมายและกฎข้อบังคบัเหลา่นัน้ 
โดยถอืว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใชต่ามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตวับุคคล   
        ๒. หลักความโปรง่ใส ไดแ้ก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการใหแ้ละการรับข้อมูล ที่สะดวก
เป็นจรงิ ทนัการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาทีไ่ปทีช่ัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถกูต้อง
ชัดเจนได ้
        ๓. หลักการมีสว่นร่วม  ได้แก่   การเปดิโอกาสให้ประชาชนมีสว่นรว่มรับรูแ้ละร่วมคดิ   ร่วมเสนอ
ความเหน็ในการตดัสนิใจปญัหาส าคัญของประเทศในดา้นตา่ง ๆ  เชน่  การแจ้ง  ความเห็น   การไต่สวน 
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยงัรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบและร่วมรับ 
ผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น  
       ๔. หลักความรับผดิชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้เป็นการสร้าง กลไกใหม้ี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหนา้ที่ ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม    การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือรน้ในการแก้ปญัหาตลอดจนการเคารพในความคดิเห็นทีแ่ตกต่าง และความกลา้
ที่จะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 

      ๕. หลักความคุ้มคา่ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั ใหเ้กิด ประโยชนค์ุ้มคา่ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม  

      ๖. หลักคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกต้องดีงาม ส านกึในหน้าทีข่องตนเอง ม ีความซื่อสตัย์
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มรีะเบียบวนิัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

      จริยธรรมหากมองลงไปลึกๆ นัน้ มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวซึ่งเปน็สถาบันเริ่มต้นและเลก็ที่สุด  ที่มี
การอบรมสัง่สอนใหค้นประพฤติปฏิบตัิตนใหถู้กต้องตามกฏเกณฑ์  ต ารวจมีหน้าทีอ่ย่างไรก็ปฏิบตัิหน้าที่
ที่ถูกตอ้งตามขอบเขตอ านาจให้ไว้เท่านัน้   การครองสติและความคดิไม่ให้เกิดความโลภ  มีหริิโอตตัปปะ 
คือคิดถึงความละอายและเกรงกลวัต่อบาปที่จะกระท าลงไป    ซึง่ต ารวจทีเ่ข้ามาอยูใ่นองค์กรล้วนมีความ
แตกต่างทางด้านพื้นฐานทางครอบครวัไม่ว่าการอบรมเลี้ยงดูตัง้แตว่ัยเรียนจนถงึวัยท างาน   ธรรมดาของ



 ๔ 

มนุษยทุ์กระดับชั้นมคีวามตอ้งการทางกายภาพที่แตกตา่งกันในการด ารงชวีิต  นอกจากปัจจัยสี่ คือ  ทีอ่ยู่
อาศัย   อาหาร   เครื่องนุ่งห่ม   ยารักษาโรค   สิง่ตอ้งการเพิ่มขึ้นในปัจจุบนัความต้องการคงหนีไม่พ้นใน
ปัจจัยที่ ๕ เช่น รถยนต ์โทรศัพท์ และคงไม่หยดุเท่านัน้คงมปีัยจัยท่ี ๖,๗,๘..ไปเรือ่ยๆเพราะความจ าเป็น
ในชีวติประจ าวนัที่ขาดไมไ่ด้   ความต้องการที่ไม่สิน้สดุนี่เองทีเ่ป็นตวัจัดการ เปน็ตวัยั่วยุในชวีิตที่ส าคัญท่ี
ท าให้จิตใจเกดิความอยากมอียากได้จึงต้องดิ้นรน จนลมืความถูกต้องขาดจิตส านึกในบางครั้ง  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตไิดค้ิดและน าหลักศาสนาเข้ามาหล่อหลอมต ารวจในพื้นที่ต่างๆ   ใหห้ันมาเข้าวดัประพฤติ
ปฏิบัตตินอยู่ในศีลธรรมเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนใหค้นเปน็คนด ี  ให้คนหยดุยั้งคิดไม่กระท าความผิด  

ตัวอย่างสถานตี ารวจหลายแห่งใช้โครงการเข้ามาส่งเสริมจริยธรรมต ารวจ เชน่  ทุกเช้าให้ต ารวจออกชว่ย 
เหลือพระทีอ่อกบิณฑบาตในพื้นที่ที่ตนเองตัง้อยู่   ถอืว่าเปน็สิ่งทีด่ีเนื่องจากการอยู่ใกล้พระเหมอืนได้เข้า
วัดไปครึ่งหนึ่งแล้ว    จติที่เป็นกุศลที่จะอาสาโดยไมเ่หน็แกป่ระโยชน์ส่วนตนให้เหน็แกป่ระโยชน์ส่วนรวม
โครงการไทยหวัใจสะอาด  โครงการพัฒนาจติ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เปน็ตน้  ซึง่แกน่ของ
โครงการลว้นแต่เนน้เรื่องคณุธรรมและจริยธรรม   ท าให้จิตใจของต ารวจได้รับการพัฒนาและลดการเหน็
แกต่นและเพื่อวางแนวทางเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้ก าหนด กฏ ก.ตร.ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  พ.ศ.๒๕๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่อไว้ใหข้้าราชการต ารวจใช้เป็นกรอบการประพฤตปิฏิบัติของขา้ราชการต ารวจใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อกีทางหนึง่ 

           ในอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ในการท าหน้าที ่ “ผู้พิทักษ์สันตริาษฎร”์  ซึง่ต้องท างานใกล้ชดิประชาชน
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ  ถา้ต ารวจผู้ใดไม่ยดึมั่นในอุดมคตติ ารวจ ยากที่จะเข้าไปนัง่ในจิตใจของประชาชนได้ 
อุดมคตติ ารวจ ทั้ง ๙ ข้อนี้ เป็นแนวทางน าไปสู่ความเปน็ยอดต ารวจ เปน็จริยธรรมที่จะส่งเสริมใหต้ ารวจ
เป็นผู้มวีินัยดี  มหีลักธรรมที่ต ารวจพึงระลึกถงึในเวลาปฏิบัตหิน้าที ่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้การใช้อ านาจ
และการปฏิบตัหิน้าทีร่ักษากฎหมายและรกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นเครื่องให้ต ารวจอยู่
ในท านองคลองธรรมไม่กระท าใดๆใหเ้ป็นที่เสื่อมเสียแกต่นเอง ต ารวจโดยสว่นรวมและองค์กร  นอกจาก 
นั้นแล้วยังจะเปน็แรงใจให้กระท าแตก่รรมดี มีจริยธรรมประจ าใจเสมอไม่คดิกระท าความผิดเพื่อให้บรรล ุ
ผลสมความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้ับมอบอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบงานในหน้าที่ต ารวจหรือ
ผู้พิทักษ์สันตริาษฎร์  แม้ตนเองจะต้องเสี่ยงอนัตรายตอ่ชีวิตเผชิญกับความยากล าบากทั้งปวงและในที่สดุ
จะไดร้ับผลกรรมที่เปน็ไปในทางตรงกนัข้ามกับปณิธานที่มุ่งหมายไว้กต็าม อดุมคตติ ารวจที่ต ารวจทุกนาย
จะต้องท่องและจ าให้ขึน้ใจขาดข้อหนึง่ข้อใดไปไมไ่ด้  คือ 

                              ๑.เคารพเอื้อเฟื้อต่อหนา้ที ่

                              ๒.กรุณาปราณตี่อประชาชน 

                              ๓.อดทนต่อความเจ็บใจ 

                              ๔.ไม่หวั่นไหวตอ่ความยากล าบาก 

                              ๕.ไม่มักมากในลาภผล 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 ๕ 

                              ๖.มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

                              ๗.ด ารงตนในยุตธิรรม 

                              ๘.กระท าการดว้ยปญัญา 

                              ๙.รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 

           “ขา้ราชการต ารวจ”เปน็ผู้มีคุณสมบตัิเฉพาะเปน็กรณีพิเศษนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และปฏิภาณไหวพริบแลว้    สิง่ที่ควรจะต้องมคีือการเปน็ผู้มีจริยธรรมต ารวจเป็นเครื่องมือ
ชี้น าทางในการปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้ไปสู่เปูาหมายของการเปน็ผู้พิทักษ์สันติราษฎรอ์ย่างแท้จริงค าวา่จริยธรรม 
ต ารวจนัน้ ประกอบดว้ยค าสามค ารวมกัน มีความหมายรวมๆ กันว่าความประพฤติดี ความประพฤติชอบ 
หรือกริิยาทีต่้องประพฤตติามแบบธรรมเนียมทีด่ีของขา้ราชการต ารวจ    หรือตามแบบฉบบัที่ดขีองผู้ท่ีมี
อาชีพเป็นข้าราชการต ารวจ    ซึ่งจริยธรรมต ารวจนีม้ีลกัษณะเปรียบเทียบได้กับจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตัิ
ตามแบบแผนที่ส านกังานต ารวจแห่งชาตไิดว้างไว ้   มิใช่เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับกจิกรรมหรือการปฏิบตัิ
ตามหลักธรรมในทางศาสนาเท่านัน้      แต่หมายความรวมถึงหลักการส าคญัส าหรบัอาชีพต ารวจและข้อ
ปฏิบัตติามส าหรบัอาชีพ ต ารวจ อันเปน็เครือ่งมอืช่วยให้ผู้มีอาชีพนี้มีคุณธรรม มวีนิัย มีมารยาทประพฤติ
ตนเหมาะสมและปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพเปน็ทีน่ิยมเลือ่มใสศรัทธาของประชาชน   และเปน็ที่เชื่อถือไว ้
วางใจของรฐับาล     ซึ่งในเรื่องจริยธรรมต ารวจนี้ในบางประเทศทีม่ีกิจการต ารวจเจริญแลว้ได้ก าหนดตัว
โครงสร้างจริยธรรมต ารวจไว้เปน็ที่แน่นอนชดัเจน    แต่ส าหรับหนว่ยงานต ารวจของเรายงัมิได้ก าหนดให้
ชัดเจนแน่นอนลงไป และยังไม่มีการก าหนดวิธกีารเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจไว้เปน็แนวทางยดึถือปฏิบัต ิ
และมกีารประเมนิผลกันอย่างจริงจงั  

           การทจุรติของวงราชการทกุสาขาอาชพี :ตัวอย่างปัญหา  ที่สามารถใช้ความใกล้เคียงใน ผลการ
ส ารวจความคดิเหน็จากองคก์รภาคประชาชน   ที่จัดท าโดยสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธริาช  เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในสงัคมไทย”๓ (NO CORRUPTION)จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  ๗,๑๙๑ คน   ทั่วประเทศพบว่าองค์กรภาคประชาชนกวา่ รอ้ยละ ๘๐   เห็นว่าปญัหาการทุจริต 
คอร์รปัชัน ยังคงมีอยู่ในสงัคมไทยและจะมีต่อไปในอนาคต   
วิธีการและรปูแบบของการทุจริตคอร์รปัชันทีป่ระชาชนพบเห็นมากที่สดุม ี๖ รูปแบบ คือ 
          ๑. การรับสินบน และของรางวัล  ร้อยละ ๔๓.๙๔ 
          ๒. การวิง่เตน้ขอต าแหน่งในวงราชการ  ร้อยละ ๔๒.๗๓ 
          ๓. การรับส่วย และรีดไถประชาชน ร้อยละ  ๔๐.๙๔ 
          ๔. คอร์รัปชันเชิงนโยบาย ร้อยละ ๔๐.๔๓ 
          ๕. การแต่งตั้งโยกยา้ยข้าราชการ ร้อยละ ๓๗.๙๙ 
          ๖. การทุจรติเรือ่งเวลาหรือที่เรียกวา่ “เช้าชามเย็นชาม”  ร้อยละ ๓๖.๑๓ 
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สว่นมลูเหตสุ าคญัในการเกดิปญัหาทจุริตคอรร์ปัชนั ไดแ้ก ่
         ๑. เจ้าหน้าทีข่าดคณุธรรมและจรรยาบรรณ 
         ๒. การบังคบัใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ  และความตรงไปตรงมา 
         ๓. เจ้าหน้าทีร่ัฐมอี านาจมาก  แต่มีรายไดน้้อย 
         ๔. ระบบงานเปิดชอ่งให้มีการทุจรติ 

         จากสภาพปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นนับวันจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ นอกจากจะสง่ผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจแลว้ สรา้งความไมน่่าเชื่อถือให้กบัสังคมและประชาชนแลว้ ยังกอ่ให้ 
เกิดปัญหากับการปฏิบัตหินา้ที่ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในภาพรวมมผีลต่อขวญัก าลงัใจของต ารวจ เนื่องจาก
ปัญหาที่เกดิขึน้ดงักล่าวส่วนใหญ่เกดิจากกลุ่มอิทธิพลที่มอี านาจแทรกแซงการบริหารงานบคุคล   ระบบ
การแต่งตั้งโยกย้าย ปราศจากหลักเกณฑ์และระบบคุณธรรม    มีการใช้เงินและผลประโยชนซ์ื้อขายแลก 
เปลี่ยน เพื่อใหด้ ารงต าแหนง่ส าคัญ โดยปราศจากความรู้ความสามารถ  มีการใช้ระบบเส้นสายเพื่อใหต้น
ก้าวหน้าบ้าง     อ านาจอิทธิพลทางการเมอืงแทรกแซงเข้าครอบง าการแต่งตั้งบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
ด้วยการจ ากดั  จะได้สามารถควบคุมเจ้าหน้าทีต่ ารวจไดท้ั้งหนว่ยงาน ใช้เปน็กองก าลังของตนเอง  ดูช่าง
ไร้มนุษยธรรม  ท าใหเ้จ้าหน้าที่ต ารวจที่ตัง้ใจปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติตา่งพากันเสียขวญัหมด
ก าลังใจ และมองไม่เห็นอนาคตและก้าวหนา้ในหน้าที่ราชการต ารวจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ใน
ภาพรวมขาดประสิทธิภาพลม้เหลว จนยากที่จะแกไ้ข สาเหตุของปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของเจ้าหนา้ที่ต ารวจเกดิจากหลายปัจจัยปัญหาภายนอกและปัจจัยปัญหาภายใน จริยธรรมในการปฏบิัติ
หน้าที่ในระบบอปุถัมภ์เป็นอุปสรรคขวางกั้น ท าให้การปฏิบัตหิน้าทีข่องข้าราชการต ารวจที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากอดตีจนถึงปัจจุบัน 

         ถ้าเรามองถงึองค์กรต ารวจกไ็ม่มีความแตกต่างในด้านการทุจรติคอร์รัปชัน   และถา้จะคิดถึงสิง่ที่
เป็นปญัหาที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นค าว่า “โอกาส”   ท าไมถึงพูดว่าโอกาสเพราะเป็นชว่งเวลาที่เหมาะสมต่อ
การกระท าผดินัน่เองเมื่อจติใจขาดจริยธรรมแล้วคุณธรรมก็ไม่สามารถท่ีจะเกิดข้ึนได้  ทั้งค าวา่คุณธรรมและ
จริยธรรม สองค านี้เหมือนพี่น้องท้องเดียวกนัขาดกนัไม่ได้เพราะเปน็เรื่องถกูผิดที่อยูใ่นใจ    ถ้ารู้ว่าผดิใจ
เตือนแลว้ว่าไมก่ระท าถือว่ามีคุณธรรม แต่ถา้รูว้่าผิดใจเตือนแล้วแต่ยังกระท าถือวา่ผิดจริยธรรม    ฉะนั้น
การแก้ไขปญัหาการรับสว่ย ค่าจ้างสนิบนในวงการต ารวจยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ  และมีแนวโนม้
ท่ีจะขยายวงกว้างและลกุลามมากยิ่งขึ้น 
 

 

_________________________________________ 

๒ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมอืงและสงัคมทีด่ี พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓“ตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบในสงัคมไทย” สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
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           ส าหรบัแนวทางแกไ้ขขอ้แรก ต้องมีการปลูกสรา้งจิตส านึกต ารวจด้านจริยธรรม คุณธรรม โดยมี
ความซื่อสตัย์สุจรติและความถูกต้องเป็นพ้ืนฐาน   อาจเป็นการจัดโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับศาสนาโดยตรง
เป็นวิธหีล่อหลอมจติใจ     โดยรัฐใหก้ารสนับสนุนงบประมาณแก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอยา่งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจมองจากการคอร์รัปชันในวงการต ารวจ  เกดิขึ้นในรูปแบบของการใช้อ านาจโดย
มิชอบเพื่อให้ผลประโยชนต์อบแทนการใช้อ านาจนัน้  การมีค่านิยมทีไ่ม่ถกูตอ้ง  ขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ในการใช้อ านาจตามกฎหมาย โครงสร้างการรวมอ านาจไว้ที่สว่นกลางท าให้มีการวิง่เต้นเพ่ือผลประโยชน์
และต าแหนง่หน้าที ่  

           แนวทางการแกไ้ขขอ้สอง ต้องปรบัปรงุใหต้ ารวจท างานใกล้ชดิประชาชนมากที่สดุ(ชุมชน) และ
ไม่ควรมีชัน้ยศสงูเกนิความจ าเป็น  ยกระดับความเป็นอยู่และเกียรติภูมขิองต ารวจ โดยจดัสวัสดิการและ
รายได้ให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกับขา้ราชการอื่น    พร้อมทั้งปรบัระดับการศึกษา คณุธรรม จริยธรรมของ
ต ารวจทุกระดับชัน้ให้สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย    
           หลักการส าคัญส าหรับอาชีพต ารวจอกีแนวทางที่สามารถเสริมใหข้้าราชการต ารวจ ไดม้ีความรู้
ความเข้าใจยดึถือไว้เป็นเครือ่งสังวรในเรื่องของการเป็นต ารวจที่มีจริยธรรมเพื่อมิให ้ คิดผดิ พูดผดิ และ
กระท าผดิ เช่น                        

           ๑. ข้าราชการต ารวจต้องเคารพและรักษาสทิธิเสรีภาพของประชาชนตามรฐัธรรมนูญ  และตาม
กฏหมายอืน่โดยเคร่งครัด  
           ๒. ต้องคุ้มครองปอูงกันชวีติร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน     รวมทั้งการให้การบรกิารใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เลอืกเหล่าก าเนดิ ศาสนา ลัทธ ิหรอืฐานะ  
           ๓. ต ารวจต้องใหค้วามสงเคราะห์  เอื้อเฟ้ือชว่ยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพโดยสุจรติ  
           ๔. ข้าราชการต ารวจทุกคนตอ้งพึงระลึกเสมอว่า  การปฏิบตัิหน้าที่ของขา้ราชการต ารวจทั้งดา้น
การรกัษาความมั่นคงและการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมจะบรรลุผลส าเร็จไดด้ีนัน้  ต้องได้รับความ
ร่วมมือและการสนบัสนนุจากประชาชน   
           ๕. ต ารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเตม็ใจ    โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
อย่างเตม็ที่ เพื่อให้งานเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปูาหมายของทางราชการ 
           ๖. ต ารวจต้องมคีวามอดทน ขยันหมั่นเพียร ใชป้ฏิภาณไหวพริบ ความมานะพยายาม   จนงาน
ส าเร็จผล ไม่เกียจคร้าน ละทิ้งหนา้ที่โดยยังไม่มีผู้อืน่รับผิดชอบงานต่อจากตน   หรอืท างานอย่างเฉื่อยชา 
จนท าให้งานเสียหาย ประชาชนเกดิความเสื่อมศรัทธา  
           ๗. ต ารวจต้องพึงระลึกวา่หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายนั้น     ไมว่่าหน้าที่ใดเปน็สิ่งที่มเีกียรติและน่า
ภาคภูมิใจ จึงจะต้องปฏิบตัิให้สมกบัเกียรติที่ได้รบันัน้   จึงต้องปฏิบตัิต่อประชาชนเยี่ยงมิตรและมีมนุษย
สัมพันธ์ทีด่ีกับทุกคน 
          การทีต่ ารวจสามารถน าหลักธรรมของศาสนาเขา้มาเปน็แนวทางในการด าเนินชวีิต ให้เป็นคนที่มี
จริยธรรมในการปฏบิัตหิน้าที่ในอาชีพต ารวจเป็นสิง่ที่ดไีม่น้อยทีเดียว  ชวีิตการท างานที่ตอ้งใช้ความเสี่ยง
เหมือนยืนอยูบ่นเสน้ดา้ยตลอดเวลาจึงควรมีหลกัศาสนามาเปน็เครื่องเตือนใจและยดึเหนี่ยวไม่ใหห้ลงผดิ 
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       หลกัธรรมทีเ่กีย่วขอ้งท่ีสามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติหน้าทีแ่ละลดความประมาทลงในชวีติ  ไดแ้ก ่
          ๑. อิทธิบาท ๔ หลกัธรรมทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ(เหมาะกับข้าราชการต ารวจใช้ปฏิบัตหิน้าทีด่้วย
ความอุตสาหะและเสียสละ) ประกอบดว้ย 
                           ๑.ฉนัทะ        การพอใจในสิ่งทีต่นเองท าและท าดว้ยใจรัก 
                           ๒.วิรยิะ         ความพากเพียรและพยายามที่จะกระท าสิ่งนัน้ๆ 
                           ๓.จติตะ        การฝักใฝตุั้งใจที่จะท าสิ่งใดๆไม่ฟูุงซา่น 
                           ๔.วิมงัสา       การใชป้ัญญาใครค่รวญในปญัหาดว้ยปัญญา 
          ๒. ฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมส าหรับคุณสมบตัใิห้ประสบผลส าเร็จ(เหมาะกบัผู้บังคบับญัชา
น าไปใช้กับผู้ใตบ้ังคบับญัชา)ประกอบด้วย  
                           ๑.สัจจะ        ความจรงิใจ 
                           ๒.ทมะ         การฝกึบังคับและควบคุมตน 
                           ๓.ขนัติ         ความขยันหมั่นเพียร 
                           ๔.จาคะ        การเสียสละและแบ่งปนั 
         ๓. สงัคหวตัถ ุ๔ ธรรมในหลกัของการครองใจคน(เหมาะส าหรบัข้าราชการต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่
ในชุมชนต่างๆเพื่อใหไ้ด้ใจประชาชน) ประกอบด้วย 
                          ๑.ทาน          การให้ การเสียสละ 
                          ๒.ปิยะวาจา    การพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวาน 
                          ๓.อตัถจริยา    การช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
                          ๔.สมานัตตา    การเปน็ผู้มีความเสมอตน้เสมอปลาย 
         ๔. สัปปรุิสธรรม ๗  คือธรรมของบรุุษ ๗ ประการที่พึงมี ประกอบด้วย 
                          ๑.ธมัมัญญตุา            ความรู้จกัธรรม 
                          ๒.อตัถัญญตุา            ความรู้จกัผลของการกระท า 
                          ๓.อตัตัญญุตา            ความรู้จกัตน 
                          ๔.มตัตัญญุตา            ความรู้จกัประมาณ 
                          ๕.กาลัญญตุา            ความรู้จกักาล 
                          ๖.ปรสิัญญตุา            ความรู้จกัชุมชน 
                          ๗.ปุคคลัญญตุา          ความรู้จักบุคคล 
         “ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่                         เว้นเสียแตต่้นทุนบญุกศุล 
           ทิง้ทรัพย์สมบัติทัง้หลายให้ปวงชน                 แม้รา่งตนเขายังเอาไปเผาไฟ 
           เมื่อเจา้มามอีะไรมาด้วยเล่า                        เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน 
           เมื่อเจา้มามเิปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไร              เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา” 

จากตวัอย่างของหลักธรรมที่ได้ยกขึ้นมานี้ คงจะท าใหเ้กิดจริยธรรมในจติใจขึ้นไดแ้ละสามารถที่จะเปลี่ยน
สถานการณ์ทีดู่วา่จะแก้ไขยากและจะเกิดความรุนแรงจนต้องใช้อาวธุ   กลับเปลี่ยนเป็นการเจรจาพูดคุย
ลดความสญูเสียในหลายฝุายได้ เนื่องจากการได้รบัการฝึกฝนท าใหเ้กดิสต ิมีสมาธิคดิไตรต่รอง   ควบคมุ
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อารมณไ์ด ้มีความรอบคอบมากขึน้ ธรรมะหรือหลักธรรมมีประโยชน์มากมายเมื่อปฏิบัติให้เป็นต ารวจที่มี
จริยธรรมจนเกดิความเคยชนิเปน็นิสัย    ประชาชนก็เกดิความศรัทธาไว้วางใจ เกดิความรักใคร่ ให้ความ
ร่วมมือ    การปฏิบัตตินไมส่ามารถเกดิขึน้ได้ในวันสองวัน อาทติย์สองอาทติย์ หรือเดือนสองเดือน แต่จะ
ใชเ้ป็นระยะเวลาเรื่อยๆ  จากวินาที เป็นนาทแีละเป็นชัว่โมง    จากนั้นทกุอย่างก็จะถูกปลูกฝงัดว้ยตวัเอง
อย่างสมบรูณ์แบบโดยไม่รูต้วัเพราะจริยธรรมไม่มรีูปร่างหน้าตาใหเ้หน็เมื่อเราเป็นคนที่ท าได้จะปรากฏที่
จิตใจของเราเอง  ไม่ใช่จะประสบผลส าเร็จเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นยงัรวมถงึครอบครัว องค์กร สงัคมและ
ประเทศชาติอีกด้วย 
          จริยธรรมในการปฏบิัติหน้าทีข่องต ารวจถา้มองในจุดมุง่หมายแลว้ใช้เปน็เครือ่งควบคุมกายวาจา 
และใจให้ขา้ราชการต ารวจกระท าสิง่ที่ถกูต้องดงีามรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง มีความคิดทีเ่ปน็
ระบบมีทัศนคติที่ดตี่อทกุๆอาชีพ และมีวนิัยในการท างาน จริยธรรมในการปฏิบตัหิน้าที่นัน้สร้างความสขุ
และส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างยั่งยืนความพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จ
ปรมนิทรมหาภูมิพลในรัชกาลที่ ๙   ถือได้วา่เปน็มงคลชวีิตที่ทา่นได้พระราชทานใหแ้ก่ประชาชนชาวไทย
ถ้าเราเดนิตามรอยพ่อหลวงได้   เชื่อวา่ทุกชวีิตย่อมมีความสุขไม่เดือดร้อนทุกข์ใจในการไขวค่ว้าสิง่ที่นอก 
เหนือความสามารถของตนจนน าพาไปสู่การขาดจริยธรรมและกระท าผดิในอาชีพของตนเอง     
          การเสรมิสรา้งจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  ให้กบัข้าราชการต ารวจเพื่อให้
รู้หนา้ที่ของตนในการปฏิบตัหิน้าที ่โดย กฏ ก.ตร.วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ควรมีขอ้ปฏิบตัิ ดงันี ้
              ๑. ความส านึกในหนา้ที่ (ข้อนี้ส าคัญ) อ านาจและหน้าที่ทีไ่ดร้ับใหม้าเทา่ใดก็ควรจะไม่ท าเกิน
ขอบเขตทีไ่ดร้ับ เช่น หน้าทีจ่ราจรกไ็ม่ควรจะไปก้าวก่ายงานของปูองกนัปราบปราม 
              ๒. การรับใชแ้ละช่วยเหลือผู้อืน่การเปน็เจ้าหน้าทีต่ ารวจ  เมือ่เผชญิกับเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้
เช่นประชาชนขอความชว่ยเหลือต้องเข้าช่วยเหลือโดยทนัที 
              ๓. การมีมรรยาทของต ารวจ ความมีคุณสมบัติของการเปน็ต ารวจ อ่อนโยน สุภาพ ออ่นน้อม
ถ่อมตน จะท าใหป้ระชาชนเกิดความรักใคร่ 
              ๔. การรู้จักสนัโดษ  ความรู้จักพอในในสิ่งทีต่นเองมีอยูต่ามอัตภาพ   ไมด่ิ้นไขว่ควา้จนเกินตัว
จนน าพาไปสู่การคดิที่จะกระท าผิด มแีค่ไหนใชแ้คน่ั้น ชวีิตกม็ีความสขุได ้
              ๕. ความไม่ประมาท งานต ารวจเปน็งานที่เสีย่งอันตรายตลอดเวลาต ารวจจึงต้องพงึระวังและ
ระมดัระวังตวัอยู่ตลอดเวลาเพราะปัจจบุันปัญหาอาชญากรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว   ทัง้การวางแผน
และเทคโนโลยีที่น ามาใช ้จึงควรรักษาความไมป่ระมาทเสมอชีวติ 
              ๖. การรูจ้ักควบคุมอารมณ์    การปฏิบัตหินา้ที่กับประชาชนจะมีการกระทบกระทั่งกันเสมอ
ไม่วา่จะเป็นการด่าทอหรือท าร้ายร่างกายต ารวจตอ้งมีจติใจที่เข้มแขง็ท าหน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ มี
สติในการแก้ปัญหา จึงควรอดทนต่อความเจ็บใจให้มากที่สุด 
              ๗. การด ารงชวีติที่เรียบง่ายพอเพียง     ความเพียงพอและพอเพียงนความเป็นอยูข่องตนเอง
ตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาล ๙ ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งประเทศ  ต ารวจเงนิเดือนน้อยงานหนักแต่
ก็สามารถด ารงชีวติอยู่อย่างเรียบง่ายไดไ้ม่ยาก ถา้ชีวติตัง้ไวบ้นพ้ืนฐานแห่งความพอดี 



 ๑๐ 

              ๘. ความเปน็อนัหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรหรือเรียกว่าความสามัคคี  เปน็สิ่งที่ทุกองค์กรไม่ว่า
ภาครัฐหรือเอกชนต้องการมากที่สุด   เพราะความสามคัคีน ามาซึง่พลังการท างานเปน็ทีม   เป็นหมู่คณะ
เพราะไม่มีใครสามารถท างานเพียงคนเดียวได้      ถ้าต ารวจรกักันและมีความสามัคคีกันองค์กรก็จะมีแต่
ความส าเร็จ 
              ๙.การเปน็คนดมีจีรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรม  ปฏิบัตไิดเ้ป็นกุศลทัง้แกต่นเอง เพื่อนรว่มงาน 
องค์กร ประชาชน สังคมและประเทศชาต ิจริยธรรมคุณธรรมน้อมน าจติใจ ท าให้เกดิศีลธรรมที่พึงปฏิบตัิ 
ต ารวจควรยึดมั่นและน าไปเป็นหลกัในการด ารงตนได้เพื่อขจัดกิเลสตา่งๆ  ทีข่ัดขวางการปฏิบัตหินา้ที่ให้
เกิดความถูกต้องดีงาม 
              ๑๐.การมีคุณสมบัตเิป็นผูด้ี  การเป็นต ารวจมีเครื่องแบบสีกากี  ที่ยากจะมีใครได้สวมใส่และ
หลายๆคนที่อยากมีโอกาสนัน้แต่ก็ไม่มี ดังนั้นต ารวจต้องสุภาพ เรียบรอ้ย   วางตวัใหเ้หมาะสม อ่อนน้อม 
รู้จักดแูลรา่งกายให้สะอาด แตง่กายใหถู้กระเบียบของทางราชการก าหนด(SMART POLICE)  
             ทัง้หมดนี้เปน็แนวทางในการปฏิบัตตินให้เปน็ต ารวจผูม้ีจริยธรรม  ท่ีจะท าให้จิตใจดมีีความสขุ
จะส่งผลให้เราเป็นต ารวจทีม่ีบุคลิกภาพทีด่ีตามไปดว้ย มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถอ่มตน    สว่นสิง่ที่ขาด
ไม่ได้คือต้องไม่ทุจริตต่อหนา้ที่ของตนเองไม่วา่จะรูห้รอืไม่รู้กต็าม      เพราะเราเป็นข้าราชการต ารวจท่ีมี
กฎหมายในมือจึงไม่ควรจะเป็นผู้ที่กระท าผดิเสียเอง   ไม่ควรที่จะใช้กฎหมายเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
ได้รบัอยู่จนท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน     การใช้กิริยาวาจาต้องสุภาพอ่อนโยนเต็มใจให้บริการ
เพราะทุกข์ของประชาชนคอืทุกข์ของเรา ต ารวจต้องมคีวามรอบรู้ มคีวามสามารถมีสุขภาพ  สมรรถภาพ
ร่างกายที่แขง็แรงอยู่เสมอ มีการฝกึฝนพัฒนาความรู้ความคิดและจิตใจอยู่เสมอโดยสามารถน าหลักธรรม
ค าสอนมาใช้หรือไปปฏิบตัิทีว่ัดกไ็ด ้ตามโอกาส เวลาหรอืสถานทีท่ี่เหมาะสม    และต ารวจควรสรา้งวินัย
ให้กับตนเอง ควรรู้บทบาทหน้าทีข่องตนเองและที่ส าคญัไมค่วรไมดู่ถกูและเหยียดหยามประชาชน  

             ผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์ ผู้ทีค่อยดแูลรกัษาให้เกดิความสงบกับราษฎร ค ากล่าวที่วา่“ต ารวจเป็นผู้
พิทักษ์รับใช้ประชาชน ไม่ใชน่ายประชาชน” รวมทัง้อุดมคต ิ๙ ข้อ ที่ทุกหลักสตูรในการอบรมและพัฒนา 
ข้าราชการต ารวจไม่วา่ชั้นสญัญาบัตรหรอืชั้นประทวน ได้เปล่งเสียงออกมาพรอ้มกันหลังเคารพธงชาต ิ 
แสดงถึงพลังอันเข้มแข็ง ความสามัคคี ความเปน็อนัหนึง่อันเดียวกัน แม้ต ารวจจะถกูสังคมต าหนแิละถูก
จับจ้องอยูต่ลอดเวลาในการปฎิบัตหิน้าทีท่ี่ไมโ่ปรง่ใสทั้งในวงการและนอกวงการ  มกีารเรียกรับสว่ยหรือ
สินบนดังทีเ่ปน็ข่าวอยู่เสมอๆ ต ารวจบางนายยังขาดคณุธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัตหิน้าที่ยงัมีความ
อ่อนไหวกับความโลภและสิง่ล่อใจต่างๆ  ซึ่งอาจมาจากหลายๆสาเหตุท าให้ตอ้งดิน้รนเพื่อความอยู่รอด
ซึ่งเป็นวิถีทางที่ผิดและไมถู่กต้องเป็นการใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบ ต ารวจทุกคนจึงควรตั้งมั่นอยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เปน็คนดีมีจรยิธรรมน าการด ารงชีวติไม่วา่การปฏิบัตหินา้ที่นัน้จะยากล าบากเพียงใด ไม่วา่
จะปัจจุบนัหรอือนาคตส านกังานต ารวจแหง่ชาติจะเป็นไปในทิศทางใด การเปลี่ยนแปลงทกุอย่างสามารถ
ท่ีกระท าได้หมด แต่สิ่งทีไ่มส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้คือการมีจริยธรรมซึง่มีอยู่ในจติใจของต ารวจแต่ละคน
อยู่ที่ว่าจะน าออกมาใชป้ฏิบตัิหน้าที่เพื่อองค์กร สังคมและประเทศชาต ิได้หรือไม่เทา่นั้นเอง 
                         
                              ********************************************** 
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เอกสารอ้างอิง 

 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  การก าหนดอ านาจหนา้ทีข่องต ารวจ.พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ.      
                   ลักษณะที ่๑  บททั่วไป  มาตรา ๖. ๒๕๔๗ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. แนวทางปฏบิตัแิละการเสรมิสรา้งจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ทีข่องต ารวจ. 

                   กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ. ๒๕๕๓ 

ส านักนายกรฐัมนตรี. หลกัธรรมาภบิาล การปกครอง การบรหิาร การจดัการควบคมุดแูลและควบคมุ       

                   กจิการตา่งๆ. ระเบียบการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมอืงและสงัคมทีด่ี. ๒๕๔๒  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม. รณรงคต์อ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบในสงัคมไทย 

                   (NO CORRUPTION). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๕๗   


