ทําไม? หนังสือพิมพจึงมีดาวบนขอบ
หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ อ า นกั น เป น ประจํ า ทุ ก เช า นั้ น หากสั ง เกตบริ เ วณขอบ
หนังสือพิมพจะเห็นรูปดาวปรากฎอยูนั้นเปนสัญลักษณและมีความหมายอยางไร?
หนังสือพิมพไทยรัฐเริ่มพิมพสัญลักษณดาวบนหนังสือพิมพมาตั้งแตสมัยที่ยังใช
ชื่อวาเสียงทอง
โดยมีจุด ประสงค เ พื่อ ใหรู วาเปนหนังสื อพิม พกรอบบ ายหรือกรอบเช า
หนังสือพิมพกรอบบาย (ฉบับวันรุงขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง หนังสือพิมพกรอบเชา
(ฉบั บ ของวั น นั้น ) จะมี ด าวสองดวง เมื่อ เทคโนโลยีก ารพิ ม พ แ ละการขนส ง ได
พัฒนาใหทันสมัยมากขึ้นเพื่อเสนอขาวให ทันเหตุการณแกผูอานในแตละภูมิภาค
ใหมากที่สุด ในวันหนึ่ง ๆ จึงมีการผลิตหนังสือพิมพหลายกรอบ (Version) จึงไดทํา
สัญลักษณจํานวนดาวไวบนขอบหนังสือพิมพ โดยจํานวนดาวหนึ่งดวงหมายถึง
ฉบับที่จําหนายในภาคอีสาน สองดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคเหนือ สาม
ดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคใต สี่ดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในกรุงเทพ
กรอบบาย หาดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคกลาง หกดวงหมายถึงฉบับที่
จําหนายในกรุงเทพกรอบเชานั่นเอง แตในบางครั้งจํานวนดาวที่หนาปกและเนื้อใน
อาจมีจํานวนไมเทากัน

http://school8.education.plice.go.th

ก.ค. – ก.ย.๕๖

การจัดการศึกษาอบรม

บรรณาธิการ

ในหวงเดือน ก.ค. – ก.ย.๒๕๕๖ ศฝร.ภ.๘ มีการฝกอบรม ดังนี้.สํ า หรั บ ป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐาน
การศึ ก ษา สมศ. จะเข า มาทํ า การ
ประเมินรอบสาม ซึ่งจะทําการประเมิน
๓ ป ยอนหลัง คือ ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๕
ใ น ฉ บั บ นี้ เ ร า มี
เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรม
ห ลั ก สู ต ร ต า ง ๆ มี เ ก ร็ ด ค ว า ม รู
บทความทางวิชาการซึ่งเปนผลงานของ
ข า ราชการตํ า รวจ ศฝร.ภ.๘ มี ก าร
บริ ก ารทางวิชาการให กั บประชาชนใน
พื้ น ที่ ภ . ๘ ซึ่ ง ค รู ฝ ก ข อ ง เ ร า มี
ความสามารถหลายดาน และสามารถ
ถ า ยทอดความรู ด า นต า ง ๆ ให กั บ
ประชาชนไดเ ปน อย า งดี ศฝร.ภ.๘ มี
การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นต า ง ๆ ได ส ง
ขาราชการตํารวจเขารวมการฝกอบรม
หลั ก สู ต รต า ง ๆ รวมทั้ ง เข า ร ว มการ
สัมมนาฯ เพื่อจะไดนําความรูมาพัฒนา
ในการฝกอบรมดานตาง ๆ ตอไป
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
พล.ต.ต.อิทธิเดช เจริญสหายานนท
พ.ต.อ.อดิษร ตันเพชรทองกุล
พ.ต.อ.เกษมสุข วิชัยธนพัฒน
พ.ต.อ.สมศักดิ์ แกวมี
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน
กองบรรณาธิการ
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ
พ.ต.ท.มารุต คําเล็ก
พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน
พ.ต.ท.วุฒิไชย ทองเสภี
ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ทองพันธ
บรรณาธิการ
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก
ผูชวยบรรณาธิการ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา

หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๑๙ ส.ค.๒๕๕๖
หลักสูตรการจราจร
จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๒๐ ส.ค. – ๙ ก.ย.๒๕๕๖
หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล
จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๒๐ ส.ค. – ๙ ก.ย.๒๕๕๖
หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๒๗
จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๕ ส.ค. – ๒๗ ก.ย.๒๕๕๖
.ค
จํานวน ๑๐๐ คน ระหวางวันที่ ๒๐ ส.ค. – ๙ ก.ย.๒๕๕๖

ขาวตํารวจ
นสต. เขารวมเปนผูชวยกรรมการตัดสินรวมกับคณะกรรมการของชมรม ใน
การแขงขันจักรยาน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุ
เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ พ.ศ.2556 จํานวน 156 อัตรา ตั้งแตวันที่
19 ก.ค. – 13 ส.ค.2556 ดูรายละเอียดไดจาก
www.policeadmission.ord
c
ฅ

การพัฒนาบุคลากร
ร.ต.อ.สมบัติ สุมประดิษฐ เขารวมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสืบสวน
ขอเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยของ ตร. พ.ศ.๒๕๕๖ ระหวางวันที่
๑ – ๖ ก.ค.๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร

ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ พรอมพวกรวม ๕ นาย เขารับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใชอาวุธปนอยางถูกวิธี ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๕๖
ณ ชมรมยิงปนจังหวัดพังงา

บริการทางวิชาการ
พ.ต.ท.ธศรุต เพิ่มพารารักษ พรอมพวกรวม ๓ นาย ฝกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสารักษาดินแดน ใหกับ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
สุราษฏรธานี ที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๑๘ ส.ค.๒๕๕๖

พ.ต.ท.สุพจน วันคง พรอมพวกรวม ๘ นาย ฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจในสังกัด ภ.๘ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ย.๒๕๕๖ ณ กก.๘ บก.
การฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
พ.ต.ท.ธศรุต เพิ่มพารารักษ พรอมพวกรวม ๘ นาย ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหกับ สภ.บานนาสาร
ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ ก.ย.๒๕๕๖

บอกเลาเกาสิบ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา
เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่งตองเริ่มตนจากที่
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบ
ประเมินตนเองกอน ตอจากนั้น จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะ
ดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควร
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่
คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก
การรับรองมาตรฐานศูนยฝกอบรมตํารวจ
ศูนยฝกอบรมตํารวจจะไดรับการรับรองเมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการ
ประเมินแลวมีคาเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และมีคาคะแนนของแตละตัว
บงชี้ตามพันธกิจหลักของศูนยฝกอบรมตํารวจ (ตัวบงชี้ที่ 1-10) มีคาคะแนนตั้งแต
3.51 ขึ้นไปดังรายละเอียดตามตาราง
ผลการประเมิน
เกณฑ
ภาพรวม (คาเฉลี่ย 16 ตัวบงชี้)
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และตัวบงชี้
ที่ 10-16 ทุกตัว ตองมีคะแนนไมต่ํา
กวาระดับ “พอใช”
ตัวบงชี้พันธกิจหลักของศูนยฝกอบรม
คาคะแนนของแตละตัวบงชี้ตั้งแต 3.51
ตํารวจ (ตัวบงชี้ที่ 1-9)
ขึ้นไป

ภาพกิจกรรมตาง ๆของขาราชการตํารวจ

บอกตอ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ฝกแถวประจําสัปดาห

ทดสอบสมรรถภาพ

เคารพธงชาติ

โครงการรับประทานอาหารกลางวัน

ทําบุญตักบาตรวันแมแหงชาติ

การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา
เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น ซึ่ง
ตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตาม
คุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางมุงสู
มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
วัตถุประสงคของการประเมิน
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตาง ๆ
2. เพือ่ กระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกีย่ วของ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

บอกตอ
2. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดง
ถึงอัตลักษณ รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการชี้นําสังคม
ของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการ
4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
5. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมิน
คุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน
6. เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัด
และหนวยที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงาน
สูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน
7. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน

ภาพกิจกรรมตาง ๆของ นสต.

การฝก

ฝกปราบจราจล

แหผาพระธาตุศรีสุราษฏร

ตรวจสอบการฝก

ฝกยิงปน

แขงเรือยาวประเพณี
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การเสพของมึนเมา โดยการปฏิบัตใิ นสิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอมทําใหการเบียดเบียนชีวิตทรัพยสินผูอื่น
ทั้งทางกายและวาจานอยลงได
๒) แนวทางการลดชองวางทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใชเบญจธรรม หรือคุณธรรม
จะตองมีกฎเกณฑ กฎหมาย กติกาทางสังคมที่มีลักษณะการกระจายโอกาสหรือจัดการใหเกิด
ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติยอมมีความสําคัญในเรื่องการทํามา
หาเลี้ยงชีพ สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ระบบสาธารณสุข ยารักษาโรค การแสวงหา
ผลประโยชนทรัพยากรตาง ๆ หนาที่การงาน สังคมตองมีแนวทางดูแลผูที่สูญเสีย ผูดอยโอกาส
ยอมเปนอีกแนวทางหนึ่งทําใหอาชญากรรมลดลงได
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การปองกันปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมนั้น จะปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของอยาง
เดียวไมได แตทุกคนตองรวมมือรวมใจกัน โดยเฉพาะการสงเสริม ปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม ให
ประชาชน และเยาวชนของชาติตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมตามความเหมาะสมสภาพสังคม
ชุมชน และภูมิศาสตร รวมไปถึงการสรางความเขาใจในเรื่องดังกลาวแกประชาชนในทุกภาคสวน
เพื่อใหมีสวนรวมกับภาครัฐในการขจัดปญหาอาชญากรรมใหลดนอยลง และลดผลกระทบแก
สังคม เศรษฐกิจและประชาชน ในยุคโลกาวิวัฒน เชนปจจุบัน
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การปองกันอาชญากรรมดวยศีลธรรมและคุณธรรม
พ.ต.ท.คมณเดช เปาะทอง
สภาพสังคมในยุคปจจุบัน ขอมูลขาวสารเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของ
ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทคอนขางมาก เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มี
ชองทางการสื่อสารที่มีความรวดเร็วเกิดขึ้นมากมายทั้งอินเตอรเน็ต การถายทอดโทรทัศนผาน
ดาวเทียม เครือขายวิทยุชุมชน ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากทั่วโลกไดรวดเร็วทัน
เหตุ ก ารณ เรี ย นรู ข อ มู ลเรื่ อ งต า ง ๆ ได ม ากขึ้ น และมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น แต ใ น
ขณะเดียวกันความกาวหนาทางดานการสื่อสารดังกลาวก็นํามาซึ่งภัยอันตรายมาสูประชาชนจาก
สถานที่ตาง ๆ ทั่วโลกไดรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนขอมูลอาชญากรรม ความรุนแรง
จากการกระทําความผิดประเภทตาง ๆ ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาชญากรรม การทําอาวุธ
ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใชสื่อเหลานี้เปนชองทางในการแสวงหาประโยชนทางทรัพยสินจาก
ประชาชนผูรูเทาไมถึงการณ เชน การฉอโกงทางอินเตอรเน็ต การฉอโกงบัตรเครดิต การหลอก
ใหโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายออกไปในวงกวางไดมากและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นกว าในอดีต หนว ยงานที่เกี่ย วของทั้งภาครัฐและเอกชนก็เขา มา ควบคุ มและ
ตรวจสอบไดยากขึ้นไมทันตอสถานการณ เนื่องจากขอจํากัดในดานตาง ๆ เชน อํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย จํานวนเจาหนาที่ และงบประมาณ ที่ใชในการดําเนินการ จากปจจัยดังกลาวทําให
สถานการณอาชญากรรมตาง ๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และมีรูปแบบที่สลับซับซอนมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ
จากสถานการณอาชญากรรมในปจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีที่
เจริญกาวหนา และแพรขยายสรางผลกระทบแกประชาชนออกไปในวงกวางในลักษณะที่ไร
พรมแดน ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วทํ า ได ย ากขึ้ น กว า ในอดี ต
เนื่องจากปญหาอุปสรรคหลายประการ ดังนี้
1. ปญหาดานหนวยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากอาชญากรรมในยุคปจจุบันมีสวนที่
เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ของหลาย ๆ หนวยงาน หลายกระทรวงใน
ปจจุบัน ซึ่งแมปจ จุบันหนวยงานตาง ๆ มีการบูรณาการความรวมมือในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น และหลายกรณียังไมมีการดําเนินการที่สอดคลอง สอด
รับกัน รวมลดขัน้ ตอนที่เปนอุปสรรคและสรางความลาชาในปฏิบัติการ
2. ปญหาดานระบบงาน และเจาหนาที่ เนื่องจากบางหนวยงานมีสายการบังคับ
บัญชาที่ติดรูปแบบราชการมากเกินไป และไมเอื้อตอการตรวจสอบ ติดตามอาชญากรรมในยุค
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เทคโนโลยีไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ รวมทั้งปญหาดานเจาหนาที่เองที่ขาดความรู ความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. ปญหาดานทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ไมวาจะเปนอัตรากําลังเจาหนาที่ จํานวน
เงินงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในขณะที่ภารกิจในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมครอบคลุมอยูทั่วประเทศ
4. ปญหาดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจมีปญหาในเรื่องการรวบรวม
พยานหลักฐาน การพิจารณา การวินิจฉัยในและระหวางขั้นตอน ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้น
อัยการ และชั้นศาล ซึ่งบางกรณีตอ งใชเวลาดําเนินการคอนขางนาน
5. ปญหาการไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนซึ่งจะเห็นวาการดําเนินการใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไมใชงานของหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียวแตจะตอง
ไดรับการรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน โดยในภาคประชาชน
สามารถเขามาชวยในเรื่องการแจงขอมูล เบาะแส อาชญากรรม การแจงเตือน แกหนวยงานที่
เกี่ยวของ จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําวาอาชญากรรมที่เขาใจกันโดยทั่วไป
คือ การกระทําอันเปนการฝาฝนหรือขัดกับกฎหมายที่วางไว และผูก ระทํานั้นจะตอง
ไดรับโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมาย อาชญากรรมเปนสิ่งที่คูกับทุกสังคม เปนปญหาสังคมสําคัญ
ที่คุกคามความสงบสุขของประชาชนและเปนภัยตอสังคม
ทําลายชีวิตและทรัพยสิน การเกิดอาชญากรรมยอมแสดงถึงความไมสมบูรณและความบกพรอง
ของกฎ ระเบียบของสังคม ในอดีตปญหาอาชญากรรมไมยังเกิดมีมากนัก เนื่องจากสังคมแบบเดิม
ยังเป นสังคมที่มีจ ารีต ประเพณี กํ าหนดแบบแผนการดํา เนิน ชีวิต วัฒ นธรรม ไวแ นนอน ซึ่ ง
ประชาชนจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามแบบแผนในสั ง คมของตนอย า งเคร ง ครั ด เมื่ อ สั ง คมมี ค วาม
เจริญกาวหนามากขึ้น กฎหมายจึงไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกบพฤติกรรมที่ไมตองการใหสมาชิกของ
สังคมปฏิบัติซึ่งจะกระทบกระเทือนสวัสดิภาพเสรี ภาพของผูอื่นใหสังคมปราศจากความปกติสุข
ซึ่งผูฝาฝนบทบัญญัติจะตองไดรับโทษ
โดยทั่วไปการกระทําความผิดทางอาญาจะมีความแตกตางกันในเรื่องของเจตนาและ
วัตถุประสงคหรือรูปแบบ วิธี แตสิ่งที่มักกระทบกับความสุขของประชาชนมักจะเกี่ยวของกับ
รางกายชีวิต ทรัพยสิน เสรีภาพ เพศ ชื่อเสียง ยาเสพติด เปนตน ซึ่งผูกระทําความผิดทางอาญา
เรียกวาอาชญากรซึ่งหัวขอตอไปจะกลาวถึงความสอดคลองของการกระทําความผิดทางอาญา
กับหลัก ธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งผู เขียนไดใ ช หลักคํ าสอนของพุท ธศาสนามาใชเป น
แนวทางในการปองกันอาชญากรรม
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หลักการรับผิดทางอาญาและศีลธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กําหนดไววาการรับผิดในทางอาญามีการ
กระทําทางกายภาพประกอบเจตนาทางจิตของผูกระทําความผิดดวย การรับผิดทางกฎหมาย
จะตองมีการกระทําที่สัมพันธกับเจตนาสอดคลองกับหลักการทางพุทธศาสนา ที่วา ดวยการ
กระทําสามประการ คือ กายกรรม วจีกรรม และประการที่ 3 มโนกรรม หรือการกระทําดวยกาย
การกระทํากรรม ดวยวาจา และการกระทําทางใจ ดวยความคิด ในทางกฎหมาย เจตนาหรือ
ความคิดที่จะกระทําความผิดยังไมถือวาเปนความผิดทางอาญาแตประการใด แตในหลักศีลธรรม
ถือวาเปนความผิดตั้งแตขั้นตอนของความคิดแลวอยางไรก็ดีแมผูมีจิตใจมุงรายแมไมมีความผิด
ทางอาญา แตก็ถือเปนบุคคลที่มีอันตรายเนื่องจากผูมีจิตใจโนมเอียงไปในทางที่จะกอใหเกิด
กระทําความผิดทางอาญากับบุคคลอื่น ๆ ไดเสมอ
แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยยึดหลักคุณธรรม
การปองกันอาชญากรรมมีวิธีมาตรการอยูหลายแนวทางตามแตผูกําหนดนโยบาย
มาตรการ เชน มาตรการปองกันปราบปรามของเจาหนาที่ตํารวจ ดุลยพินิจการลงโทษของศาล
แนวนโยบายของรัฐ แตสิ่งหนึ่งผูเขียนเห็นวาอาจเปนการสรางภูมิคุมกันปองกันใหกับตนเองและ
สังคมไมใหกลายเปนสังคมแหงอาชญากร คือ การใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนา เปนมาตรการ
ในการปองกันอาชญากรรม ดังนี้
1) แนวทางสงเสริมคานิยมทางสังคม คุณธรรม ตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม เปน
หลักธรรมพื้นฐานสําหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเปนหลักยึดมั่นในการทําความดี ละเวนความชั่ว และ
ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ซึ่งเบญจศีลหลักธรรมที่ควรงดเวนไมพึงกระทําเมื่อเปรียบเทียบกับความผิด
ทางอาญา และมีลักษณะเปนขอหามทางสังคม ไดแก
การไมเบียดเบียนชีวิตผูอื่น
การไมเบียดเบียนทรัพยสินผูอื่น
การไมประพฤติผิดประเวณี
การไมเบียดเบียนผูอื่นทางวาจา
สํารวมในการเสพของมึนเมา
เมื่อมีขอหามแลวยอมตองมีการสงเสริมขอปฏิบัติเพื่อมิใหเกิดการลวงละเมิด เบญจ
ธรรม หลักธรรมที่คนทั่วไปควรปฏิบัติ ที่ถือเปนสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมที่จะเปนการ
เกื้อหนุนสงเสริมจิตใจที่จะไมนําไปในทางที่ผิด นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเมตตากรุณา การทํามา
หาเลี้ยงชีพโดยสุจริต สํารวม และพูดความจริงในสิ่งที่เปนประโยชนอยางมีสติ พึงประมาณใน

