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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ
เพื่อศึกษาแนวคิด นโยบายสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับจริยธรรมของหัวหน้าสถานี
ตารวจ เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
สถานีต ารวจ และเพื่ อ บู ร ณการจริ ย ธรรมของหั วหน้ า สถานีต ารวจที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
จริยธรรม โดยการศึกษาจากเอกสาร และ สัมภาษณ์เชิงลึก นาเสนอโดยการพรรณนาโวหาร
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจเชิงพุทธบูรณการด้วย
พุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมนั้น ควรมีการจัด โครงการหรือกิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมหัวหน้าสถานีตารวจ โดยนาหลักพุทธธรรมที่สาคัญมาอบรม การจัด
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา การจัดโครงการสัมมนาหรือเสวนาการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจ และสามารถนามาปฏิบัติได้
คาสาคัญ : รูปแบบ การพัฒนาจริยธรรม หัวหน้าสถานี พุทธบูรณาการ
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Abstract
This dissertation is of 3 objectives, namely It is a well-known fact that
students’ affrays obviously cause great deals of insecurity to people’s lives
and country’s images. By and large, the mentioned problem is basically
caused by family problem, drinking of alcohol and drug. It is said that it can
happen when there are no class, guidance, encouragement and wrong values
which are shown by senior students who are not morally good. In solving the
aforesaid problem, the sense of moral responsibility should be implemented
to students so that they can have the proper understanding of Buddhist
teachings, loving kindness, compassion, for instance, and thereby applying
them into their daily lives. By means of those virtues, their behaviours would
be morally and orderly acceptable. And those virtues also would lead to
harmonious society and sustainable happiness respectively.
Keywords : The Model, The Ethical Development, Chiefs of police,
The Buddhist Integration,,
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๑. บทนา
สานักงานตารวจแห่งชาติมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้านทั้งในด้าน
การรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
การอานวย ความยุติธรรม การอานวยความสะดวกการจราจร การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การให้การบริการและการช่วยเหลือแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น บุคลากรที่เป็นตารวจ
จึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามประพฤติ ดี มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องความประพฤติของ
ข้ า ราชการต ารวจ จึ ง ได้ ก าหนดกรอบในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย ต ารวจไว้ ใ น
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และต่อมาได้ออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติให้
ข้าราชการตารวจเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
อาชี พ ต ารวจเป็ น อาชี พ พิ เ ศษ เป็ น อาชี พ ที่ ถู ก คาดหวั ง จากสั ง คมและจาก
ประชาชนอย่างมากมายตารวจไทยในอนาคต จึงต้องเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง อย่าง
น้อย ๒ ประการ คือ จะต้องมีองค์ความรู้ในวิชาชีพตารวจอย่างสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรมศีลธรรมประจาใจอย่างเต็มเปี่ยม องค์ความรู้คู่คุณธรรมจึงถือเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญที่จะช่วยให้ตารวจเป็นตารวจอาชีพ และเป็นตารวจของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์เพิ่ม
มากขึ้ น การเสริม สร้ างองค์ ความรู้คู่ คุ ณธรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสาคั ญ ที่
สามารถจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตารวจ รวมทั้งสร้างการยอมรับ
จากประชาชน และการก่อเกิดตัวตนที่แท้จริงของตารวจไทยในอนาคต๒
เนื่องจาก ข้ าราชการตารวจมีภารกิจในการรั กษากฎหมายคุ้มครองชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมบริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น
ปูองกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย และดาเนินการเพื่อนาผู้กระทาผิดกฎหมายเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมด้วยเหตุนี้ การที่ข้าราชการตารวจ ต้องเป็นที่พึ่งสาคัญของประชาชน
และเป็นคนแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อมีปัญหาความเดือดร้ อน จึงต้องปฏิ บัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ และเป็นตารวจที่ดีของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
จริ ย ธรรมของต ารวจ เนื่ อ งมาจากข้ า ราชการต ารวจเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในงานสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
๒
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วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

วินัย และยังต้องปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งตรงตามความหมาย
ของคา ว่าความรับผิดชอบ ที่แบ่งออกเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และความรับผิดชอบต่อศีลธรรม
โดยแนวทางการพั ฒ นาจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้ า ราชการตารวจ ที่
สานักงานตารวจแห่งชาติได้ ดาเนินการที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย จัดทาและแจกจ่าย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่ข้าราชการตารวจทุกคนทั่วประเทศ และการนา
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจมาบัง คั บใช้อ ย่า งจริ งจัง การคัดเลือ กและ
สอบแข่ งขั นบุค คลที่ จะมาเป็นเจ้าหน้า ที่ ตารวจ มีก ารคั ดเลือกข้ าราชการตารวจที่ มี ความ
ประพฤติดี มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ และมีการบรรจุวิชาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจไว้ในหลักสูตรการศึกษาอบรม
จริยธรรมตารวจมีลักษณะ เฉพาะสาหรับอาชีพตารวจ แต่ต้องอาศัยจริยธรรม
ทั่วไปเป็นรากฐานรองรับการปลูกฝังจริยธรรมทั่วไป ซึ่งเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน
ระดับอนุบาล โรงเรียนระดับประถม โรงเรียนระดับมัธยม จนกระทั่งสถาบันอุดมศึกษา จึงมี
ความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ การพั ฒ นาจริ ย ธรรมต ารวจ กล่ า วได้ ว่ า สถาบั น
อุดมศึกษาเป็นองค์การในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชนที่จะปรับเปลี่ย นจากจริยธรรมทั่วไป
เข้าสู่จริยธรรมอาชีพถ้าจะพิจารณาเฉพาะสถาบันการศึกษาในสังกัดของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตารวจ และโรงเรียนพลตารวจ จัดเป็นสถานศึกษาที่จะเชื่อมต่อ
และพัฒนาเยาวชนของชาติ จากการปลูกฝังจริยธรรมทั่วไป เข้าสู่การปลูกฝังจริยธรรมตารวจ๓
การปลูก ฝัง จริ ยธรรมเฉพาะตาแหน่ง หน้า ที่ ก็ จัดเป็นเรื่ อ งที่ ต้อ งกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การปลูกฝังจรรยาบรรณ ของพนักงานสอบสวนสาหรับนายตารวจที่จะทาหน้าที่
สอบสวน และการปลูกฝังจริยธรรมของนักบริหารงานตารวจ สาหรับนายตารวจที่จะทาหน้าที่
ผู้บังคับ บัญชาตามลาดับชั้นกล่าวโดยย่อ จริยธรรมตารวจจัดเป็นหัวข้อใหญ่ที่ควรได้รับความ
สนใจทั้งศึกษา พัฒนา และปลูกฝังถ่ายทอดอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่า จริยธรรมตารวจจะเป็นเรื่อง
ที่ยาก เป็นเรื่องที่ไวต่อความรู้สึกของบุคคล และเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลายาวนานก็ตาม แต่
จริยธรรมตารวจก็เป็นเรื่องใหญ่และเป็นหัวใจที่แยกตารวจให้แตกต่างจากโจร
ดังนั้น หัวหน้า สถานีจะต้ องเป็นผู้มีจริยธรรมเหมื อนกั บหน่วยงานหรื อบุคคล
ทั่ ว ไป คื อ ต้ อ งมี ค วามเป็ น ผู้ ใ หญ่ ท าตนให้ เ ป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า
กัลยาณมิตรสธรรม คือ ธรรมที่แสดงถึงความเป็นมิตรที่ดี มี ๓ คือ ๑) ทาตนให้เป็นที่รัก ๒)
ทาตนให้เป็นที่เคารพ ๓) ทาตนให้เป็นที่นับถือ๔
๓

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ร.ต.อ., อุดมคติและจริยธรรมตารวจ.(กรุงเทพฯ: สหายบล็อก
และการพิมพ์, ๒๕๓๓), หน้า ๓๓ – ๓๔.
๔
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาป โ ), สัมภาษณ์.
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จากการศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานวิจัยนี้ มีดังนี้
ได้แก่ พละ ๕ สังคหวัตถุ ๔๖ อิทธิบาท ๔๗ และพรหมวิหาร ๔๘ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้า ราชการตารวจในการดูแล รับใช้ประชาชนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หัวหน้าสถานีเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการบริ หารงานของสถานีตารวจ
เนื่องจากมีอานาจหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา สั่งการข้าราชการตารวจให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพันธะกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ติดตามกากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งระบบ หากหัวหน้าสถานีตารวจเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ผลที่ได้รับคือประชาชนได้รับประโยชน์ สังคมเกิดความสงบ
สุข ข้าราชการตารวจในสังกัดย่อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบและเป็ น ข้ า ราชการต ารวจที่ ดี ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาจริยธรรมแก่หัวหน้าสถานีตารวจ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
จริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง ๓
ข้อ คื อ ๑) เพื่อ ศึก ษาแนวคิ ด นโยบายสภาพปัญ หาและอุ ปสรรคที่ เกี่ ยวกับจริ ยธรรมของ
หัวหน้าสถานีตารวจ ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าสถานีตารวจ ๓) เพื่อบูรณการจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจที่เกี่ยวกับ
การพั ฒ นาจริ ย ธรรม อั น จะเป็ น ข้ อ มู ล น าเสนอเป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ท าง
พระพุทธศาสนา ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์สรุปไว้เป็นงานวิจัยอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยจึ ง
ต้องการค้นคว้าและนาเสนอในเรื่องนี้
๕

๒. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของหัวสถานีตารวจเชิงพุทธบูรณาการ
โดยผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
๒.๑ รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบโดยใช้ ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสมผสานกันของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และ
ภาคสนาม สัมภาษณ์เชิงลึก
๕

ส.ม. (ไทย) ๑๙/๗๐๕-๗๑๖/๓๖๙.
องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙-๔๔๑.
๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๑๙๘.
๘
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๖.
๖
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๒.๒ ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยกาหนดการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มประชากร
๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จานวน ๓-๕ รูป/คน ๒) กลุ่มหัวหน้า
สถานีตารวจ จานวน ๒๐-๓๐ ท่าน และ ๓) กลุ่มคณะกรรมการข้าราชการตารวจ จานวน
๑๐-๒๐ ท่าน
๒.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย คือ สถานีตารวจในสังกั ด
กองบัญชาการตารวจภูธร ภาค ๑ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของหัวหน้า
สถานีตารวจเชิงพุทธบูรณาการ ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒ นาจริยธรรมของหัวหน้า
สถานี เป็นลักษณะคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
๒.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) ทบทวนจากเอกสาร ประกอบด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตารา หนังสือประวัติวัดที่ได้กาหนดไว้ในพื้นที่การวิจัย เอกสาร วารสาร แผ่นพับ
และข้ อมูลจากอิ นเตอร์เน็ต โดยศึ กษาเฉพาะประเด็ นที่เกี่ ยวกั บ การพัฒนาจริยธรรมของ
หัวหน้าสถานีตารวจเชิง พุทธบูร ณาการ ปัญ หาและอุ ปสรรคของการพัฒนาจริยธรรมของ
หัวหน้าสถานีตารวจและรูปแบบการการพัฒนาจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจเชิงพุทธ
บูรณาการ
๒) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ด้วยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง รวม
ทั้งสิ้น ๕๓ รูป/คน
๒.๖ วิเคราะห์ สรุปและนาเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จากการวิจัยตามลาดับ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ จากการสัมภาษณ์พร้อมทั้ง
สรุปและให้ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
๓. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ พัฒนาจริยธรรม เป็นกระบวนการต่อเนื่องในทุก
ช่วงวัยของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบุคคลเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีการดารงชีวิตในสังคม
มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง การเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพราะฉะนั้น การมีพื้นฐานความรู้ทางศีลธรรม ทัศนคติเชิงจริยธรรมที่ได้รับมาในเบื้องต้นของ
ชีวิต อาจพบกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งในสภาพความเป็นจริงของชีวิตในสังคม ความซื่อ สัตย์
สุจริต อันเป็นหลักจริยธรรมที่ดีงามของบุคคล พึงยึดปฏิบัติ อาจขัดแย้งกับสภาพข้อเท็จจริง
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ที่อาจทาให้เสียเปรียบบุคคลอื่น หรือขาดผลประโยชน์ ความเมตตากรุณาที่อาจส่งผลให้ตนเอง
เดือดร้อน หรือแม้แต่ความเสียสละ หรือการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น บางครั้งก็อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต ข้อเท็จจริงที่เป็นความขัดแย้งของคุณค่าทางจริยธรรมดังกล่าว ทาให้บุคคล
บางส่วนเกิดความสับสน ขาดความมั่นใจ และขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมในการที่จะทา
สิ่งที่ถูกต้องได้
ดังนั้น การปฏิบัติธรรมและพัฒนาการทางจริยธรรมนี้จะต้องพัฒนาไปทีละขั้น
อย่างต่อเนื่อง อย่าไปติดอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง จะต้องพัฒนาไปจนถึงประโยชน์สุขระดับที่
สาม ซึ่งเมื่อพัฒนาไปจนถึงที่สุดแล้ว กฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจัง ทุ กขัง อนัตตา
นั้นจะเป็นอย่างไร ก็ไม่สามารถทาให้เกิดการหวั่นไหวในจริยธรรมของบุคคลนั้นๆ ได้ ซึ่งถ้า ทา
ได้ถึงขั้นนี้แล้วจิตใจก็จะเป็นอิสระ มีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุหรือแม้แต่ความดีคือจะมี
ความสุขอยู่ในใจตลอดเวลา เป็นความสุขที่ไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งอื่นใด เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่
ในใจตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จิตใจก็จะเป็นอิสระและเป็นปัจจุบันทุกขณะ เมื่อถึงขั้นนี้
แล้ ว ชี วิ ต ก็ จ ะเป็ น ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ น ชี วิ ต ที่ มี จ ริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค์ สู ง สุ ด ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาได้
การพัฒนาจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หลักพละ ๕ หัวหน้าสถานีตารวจ
ควรนาหลักสัทธาพละ มาใช้ในในการพัฒนาตนเอง เพราะว่าพลังจิตตามที่เกิดจากความเชื่อที่
มิได้เป็นการเชื่ออย่างงมงาย แต่เป็นการเชื่อที่ได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผล ด้วยปัญญา หาก
หัวหน้าสถานีตารวจมีความเชื่อ มีศรัทธาเช่นนี้แล้วย่อมปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และหาก
มีความศรัทธาว่าการใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนานั้นเริ่มจากจิตใจ และสร้างคุณ งามความดี
พร้อมๆ กัน ดังนั้น ควรอย่างยิ่งที่ทุกหมู่เหล่าควรศึกษานาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์
กับชีวิตและการงาน ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักวิริยพละ ในพัฒนาหัวหน้าสถานีทุก
นายให้มีความเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ของตน อยากทางานปกปูองประเทศชาติควรมีการ
พัฒนาตนตามหลักสติพละ เพราะสติเป็นพลังสาคัญที่คอยถือคันบังคับ มิให้กระทาชั่ว คนที่มี
สมาธิดี และปัญญาดี แต่ขาดสติ ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักสมาธิพละ เพื่อให้มี
ความตั้ ง จิต มั่ น ท าใจให้ส งบแน่ ว แน่ ไม่ ฟุู ง ซ่ า น มี จิต ก าหนดแน่ ว แน่ อ ยู่ กั บ สิ่ ง ใดสิ่ง หนึ่ ง
โดยเฉพาะในขณะท างานสิ่ ง ใดก็ มี ใ จจดจ่ อ อยู่ กั บ งานนั้ น ๆ ไม่ ว อกแวกไปคิ ด เรื่ อ งอื่ น
การปฏิบัติงานย่อมประสบผลสาเร็จ ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักปัญญาพละ เพราะ
การใช้ ปั ญ ญา คื อ ความรู้ ความเฉลี ย วฉลาดในการบริ ห ารงาน ท าให้ ส ามารถเข้ าใจ
สถานการณ์และมีการตัดสินใจที่ดี สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
การพัฒนาจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ หัวหน้าสถานี
ตารวจ ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักทาน เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการส่ง
กาลัง คือ ปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่ง บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณ
น้ อ ย และปั ญ หาด้ า นสวั ส ดิ ก ารซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาเศรษฐกิ จ ค่ า ครองชี พ สู ง และ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วนยังยึดติดกับค่านิยมการบริโภคอย่างฟุุมเฟือย ถ้า หากหัวหน้าสถานี
รู้จักให้ทาน หรือช่วยเหลืองานบุคคลอื่นถือว่าเป็นการให้ที่ดีแล้ว ควรมีแนวทางการพัฒนาตน
ตามหลักปิยวาจา โดยการพูดจาสุภาพ พูดด้วยความจริงใจ ไม่หยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ เหมาะสาหรั บกาลเทศะ ผู้บังคั บบัญ ชาก็ ค วรมี อัธยาศั ยดี รู้ จัก ใช้ค าพูดกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการปรับปรุงวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
ยกย่องและชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติง าน วางนโยบาย
แผนการบริหารตรงไปตรงมา เป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
นาย ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักอัตถจริยา ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลัก
สมานัตตตา โดยผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน มีการ
ปฏิบัติตนเหมาะสมแก่ฐานะของตน ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างสร้างความเป็นภาวะผู้นา
ผู้บังคับบัญชาทาตนเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถือตัวเย่อหยิ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
วางตนเหมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ว างกฎระเบี ย บการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นจากงานอย่างเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนมี
การโยกย้าย เปลี่ยนตาแหน่งตามความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การพัฒ นาจริ ยธรรมที่ เกี่ ยวกั บการปฏิ บัติหน้าที่ ตามหลักอิ ทธิบาท ๔ หัวหน้า
สถานีตารวจ ควรนาหลักวิริยะในอิทธิบาท ๔ มาใช้เพื่อให้หัวหน้าสถานีผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความ
เพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไปใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและ
ความยากลาบาก เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นประสบผลสาเร็จ
การพัฒนาจริยธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพรหมวิหาร ๔ หัวหน้า
สถานีตารวจ ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลักเมตตา โดยผู้บังคับบัญชาควรมีความรัก
ความปรารถนาต่ อ ผู้ใต้บัง คับบัญชาด้ วยการให้ค าแนะนา สั่ง สอน หรือ อบรมทั้ง ในเรื่อ งที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท างานและความประพฤติ ที่ เ หมาะสมและดี ง าม รวมถึ ง การใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับวัย งาน และความถนัด ควรมีแนวทางการพัฒนาตนตามหลัก
กรุณา คือ ผู้บังคับบัญชาควรมีค วามกรุณาต่ อผู้ใต้บังคับบัญชาด้ วยการให้ความช่วยเหลือ
แบ่ ง ปั นน้ าใจ คื อ สงเคราะห์ ทั้ ง ทางด้ า นวั ต ถุ ก าลั ง กายและก าลั ง ใจ รวมถึ ง การจั ด สรร
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ควรมีแนวการพัฒนาตนตามหลักมุทิตา โดยผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนและแสดงออกถึง
ความยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือมีความเจริญก้าวหน้าใน
ชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว รวมถึงการเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้าใจ ควรมีแนว
ทางการพั ฒ นาตนตามหลั ก อุ เ บกขา คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรมี ค วามปรารถนาดี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์หรือมีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามทานอง
คลองธรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่ลาเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะรัก ไม่ชอบ และกลัว

มงคล เกตุพันธ์

~ ๓๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปความว่า รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจเชิงพุทธบูรณา
การ ประกอบด้วย
(๑) รูปแบบการพัฒนาหัวหน้าสถานีตารวจหลักพละ ๕ คือ ๑) หลักสัทธา
พละ คาว่า ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ควร เชื่ออันประกอบด้วยปัญญา หัวหน้าสถานี
ตารวจควรมีความศรัท ธาในหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ว่า จะปกปูองสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งชาติ ๒) หลักวิริยพละ วิริยะ หมายถึง ความ
เพียร ความกล้า ความเข้มแข็ง หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่านจะต้องมิวิริยะอุตสาหะในการฝึก
ร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการปกปูองชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๓)หลักสติ
พละ กาลังคือ สติ ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ถึงสิ่งทาจะพูดจะทาได้ หัวหน้าสถานีตารวจ
ทุกท่านควรมีสติควบคุมเมื่อมีอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนามากระทบ ๔) หลักสมาธิพละ กาลังคือ
สมาธิ สมาธิเป็นสิ่งจาเป็นมากที่สุดสาหรับการเรียนวิชาทางการเป็นต้น หัวหน้าสถานีตารวจ
ทุกท่านจะต้องมีสมาธิในการเล่าเรียนในวิชาการต่างๆ เช่น การสื่อสารในระบบต่างๆ ที่เป็น
วิชาการ ต้องมีสมาธิในการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เป็นต้น ๕) หลักปัญญาพละ กาลังคือปัญญา ความรอบรู้ เข้าใจซึ้งในเหตุผล ดี ชั่ว ประโยชน์
มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่านควรมีปัญญาในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับงบประมาณในการซื้ออุ ปกรณ์ทางด้านการสื่อสารเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในหน่วยงานของตน ต้องมีปัญญาในการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาหน้าที่ให้
ถูกต้องตามภารกิจที่ได้มอบหมายให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยไม่มีข้อผิดพลาด
(๒) รูปแบบการพัฒนาหัวหน้าสถานีตารวจตามหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑)
ตามหลักทาน ได้แก่ การให้ หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่านโดยเฉพาะหัวหน้าสถานีตารวจที่ดีต
องมีน้าใจรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผใหทานแกเพื่อนรวมงานและผู ใตบังคับบัญชา ๒) ตามหลักปิย
วาจา การพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดความจริงใจ หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่าน
ควรมีหลักปิยวาจา กล่าวคือ วาจาสุภาพไพเราะ สมานสามัคคีให้เกิดไมตรี หัวหน้าสถานี
ต ารวจจะเป็ น บุ รุ ษ ก็ ต าม จะเป็ น สตรี ก็ ต าม ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการพู ด ปรั บ ให้ พ อดี
พอเหมาะพอเจาะ ก็จะเกิดคุณค่าและเสริมคุณค่าได้อย่างดียิ่ง ๓) ตามหลักอัตถจริยา การ
ประพฤติ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ฝุ า ยตนเองและคนอื่ น หั ว หน้ า สถานี ต ารวจควรค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและอานวยประโยชน์แก่คนอื่น และประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่สถานที่แก่องค์กร แก่หมู่คณะ ธรรมส่วนนี้จะทาให้ผูกยึ ดน้าใจซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ๔)
ตามหลักสมานัตตตา การนาตนเข้าไปเชื่อสมานกับคนอื่ น หัวหน้าสถานีตารวจควรวางตนให้
เสมอต้นเสมอปลายกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ร่วมสถาบันต่างๆ
(๓) รูปแบบการพัฒนาหัวหน้าสถานีตารวจตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ๑)
ตามหลักฉันทะ คือพอใจกับอาชีพตารวจที่ตนทาอยู่ ถ้าหัวหน้าสถานีตารวจมีความพอใจ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ศรัทธาต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย์ก็ จะเข้ า ถึ ง สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ๒) ตามหลักวิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรกับการทาหน้าที่ที่ตนทาอยู่งาน
ทุกอย่างจะสาเร็จได้ต้องอาศัย ความขยันหมั่นเพียร หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่านควรมีวิริยะ
คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเททางานในหน่วยงานของตนซึ่งเป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ควรมี
ใจที่รักต่อองค์กรและรักต่อการทางานในอาชีพตารวจ เพื่อปกปูองชาติ ศาสนา และราช
บัลลังก์ ๓) ตามหลักจิตตะ คือ ความเอาใจใส่รับผิดชอบกับการทาหน้าที่ที่ตนทาอยู่ หัวหน้า
สถานีตารวจทุกท่านควรมีจิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อหัวหน้าสถานีตารวจมีใจที่
จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตามมา หมั่นติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่าเสมอ ๔) หลัก
วิมังสาคือ การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบหน้าที่การงานที่ตนทาอยู่ ทบทวนในสิ่ง
ที่ได้ คิดสิ่งได้ทาผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสี ยอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของหัวหน้าสถานี
ตารวจเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด ร่วมทากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
(๔) รูปแบบการพัฒนาหัวหน้าสถานีตารวจตามหลักพรหมวิหาร ๔ คือ หลัก
เมตตาคือ ความรักใคร่ ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข หัวหน้าสถานีตารวจทุกท่านควรมีหลัก
เมตตา ความรักใครปรารถนาดีมีไมตรีตอหัวหน้าสถานีตารวจและผู้ใต้บังคับบัญชา กลาวคือ
ปรารถนาใหหัวหน้าสถานีตารวจเหลานั้นมีความสุข ๒)หลักกรุณา คือ ความสงสารคิดช่วยให้
คนอื่นพ้นทุกข์ หัวหน้าสถานีตารวจทุกคนควรมีหลักกรุณา ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์ เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบเคราะห์กรรม หัวหน้าสถานีตารวจควรมีความสงสาร
มั่นใจ และคิดหาทางช่วยให้หัวหน้าสถานีตารวจท่านนั้นพ้นจากความทุกข์ ๓) หลักมุทิตา คือ
ความพลอยยินดี ชื่นใจ เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุข และเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป หัวหน้าสถานีตารวจ
ทุกท่านควรมีหลักมุทิตา ความชื่นชมยินดีในความสาเร็จสมหวังของหัวหน้าสถานีตารวจท่าน
อื่น ๔) หลักอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลางคือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง หัวหน้า
สถานีตารวจทุกควรมีหลักอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ปราศจากความลาเอียง มีจิตใจที่
มั่นคงเที่ยงตรง ไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่ง มีความยุติธรรม ส่วนหัวหน้าสถานีตารวจต้องรู้เท่าทัน
ของผู้ ร่ ว มงานทุ ก คน
และในบางสถานการณ์ จ าเป็ น ต้ อ งวางเฉยเป็ น กลางอย่ า งรู้
เท่าทัน พรหมวิหาร ๔ คือ เป็นหลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือ
ควบคุม กากับทางจิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุข
การจะบูรณาการจริยธรรมของหัวหน้าสถานีตารวจด้วยพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาจริยธรรมนั้น มีกระบวนการในการพัฒนาดังนี้ คือ ๑) จัดโครงการหรือกิจกรรมอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ หัวหน้าสถานีตารวจ โดยนาหลักพุทธธรรมที่สาคัญมาอบรม
โดยใช้เวลาในการอบรม ๒ วัน ปีละ ๒ ครั้ง ๒) การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เจริญจิต
ภาวนา ๓) การจัดโครงการสัมมนาหรือเสวนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของหัวหน้าสถานี
ตารวจ และสามารถนามาปฏิบัติได้ใน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ทารูปแบบให้ชัดเจน น่าสนใจ มี
สาระที่ทาให้มองเห็นตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องแสดงให้ชัดเจนถึงใน

มงคล เกตุพันธ์

~ ๓๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

รูปแบบแนวทางในการพัฒนา ส่วนที่ ๒ คือ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหัวหน้าสถานีตารวจ มี
แผนพัฒนาอยู่แล้ว มีคนรับผิดชอบตามแผน มีงบประมาณ มีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง
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