
ทําไม? หนังสอืพิมพจึงมีดาวบนขอบ
หนังสือพิมพที่อานกันเปนประจําทุกเชานั้นหากสังเกตบริเวณขอบ

หนังสือพิมพจะเห็นรูปดาวปรากฎอยูนั้นเปนสัญลักษณและมีความหมายอยางไร?
หนังสือพิมพไทยรัฐเริ่มพิมพสัญลักษณดาวบนหนังสือพิมพมาต้ังแตสมัยที่ยังใช
ช่ือวาเสียงทอง

โดยมีจุดประสงคเพื่อใหรูวาเปนหนังสือพิมพกรอบบายหรือกรอบเชา
หนังสือพิมพกรอบบาย (ฉบับวันรุงขึ้น) จะมีดาวหนึ่งดวง  หนังสือพิมพกรอบเชา
(ฉบับของวันนั้น) จะมีดาวสองดวง เมื่อเทคโนโลยีการพิมพและการขนสงได
พัฒนาใหทันสมัยมากขึ้นเพื่อเสนอขาวใหทันเหตุการณแกผูอานในแตละภูมิภาค
ใหมากที่สุด ในวันหนึ่ง ๆ จึงมีการผลิตหนังสือพิมพหลายกรอบ (Version) จึงไดทํา
สัญลักษณจํานวนดาวไวบนขอบหนังสือพิมพ  โดยจํานวนดาวหนึ่งดวงหมายถึง
ฉบับที่จําหนายในภาคอีสาน สองดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคเหนือ สาม
ดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคใต ส่ีดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในกรุงเทพ
กรอบบาย หาดวงหมายถึงฉบับที่จําหนายในภาคกลาง  หกดวงหมายถึงฉบับที่
จําหนายในกรุงเทพกรอบเชานั่นเอง แตในบางครั้งจํานวนดาวที่หนาปกและเนื้อใน
อาจมีจํานวนไมเทากัน

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

ก.ค. – ก.ย.๕๖



ที่ปรึกษา
พล.ต.ต.อิทธิเดช  เจริญสหายานนท
พ.ต.อ.อดิษร ตันเพชรทองกุล
พ.ต.อ.เกษมสุข วิชัยธนพัฒน
พ.ต.อ.สมศักด์ิ แกวมี
พ.ต.ท.พิศ ย้ิมเย้ือน
กองบรรณาธิการ
พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ สุขขวัญ
พ.ต.ท.มารุต คําเล็ก
พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน
พ.ต.ท.วุฒิไชย ทองเสภี
ร.ต.ต.ทรงศักด์ิ   ทองพันธ
บรรณาธิการ
พ.ต.ท.หญิง เกษรา  คําเล็ก
ผูชวยบรรณาธิการ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ  เกล้ียงเกลา

การจัดการศึกษาอบรม

ในหวงเดือน ก.ค. – ก.ย.๒๕๕๖ ศฝร.ภ.๘ มีการฝกอบรม  ดังนี้.-
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ สํานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา  สมศ . จะ เข ามา ทําการ
ประเมินรอบสาม ซึ่งจะทําการประเมิน
๓ ป ยอนหลัง คือ ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๕

ใ น ฉ บั บ น้ี   เ ร า มี
เ น้ื อหาสาระเ ก่ียว กับการฝ กอบรม
ห ลั ก สู ต ร ต า ง  ๆ   มี เ ก ร็ ด ค ว า ม รู
บทความทางวิชาการซึ่งเปนผลงานของ
ขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.๘ มีการ
บริการทางวิชาการใหกับประชาชนใน
พ้ื น ท่ี  ภ . ๘ ซึ่ ง ค รู ฝ ก ข อ ง เ ร า มี
ความสามารถหลายดาน  และสามารถ
ถ ายทอดความรู ด านต า ง  ๆ ให กับ
ประชาชนไดเปนอยางดี   ศฝร.ภ.๘ มี
การพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ  ไดสง
ขาราชการตํารวจเขารวมการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ  รวมท้ังเขารวมการ
สัมมนาฯ   เพ่ือจะไดนําความรูมาพัฒนา
ในการฝกอบรมดานตาง ๆ ตอไป

พ.ต.ท.หญิง เกษรา  คําเล็ก
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

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 การพัฒนาบุคลากร

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

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

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



บริการทางวิชาการ บอกเลาเกาสบิ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา
เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดียิ่งข้ึน ซึ่งตองเริ่มตนจากที่
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของตนเอง  ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพมีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบ
ประเมินตนเองกอน ตอจากน้ัน  จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะ
ดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควร
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพที่
คาดหวังใหเกิดข้ึนแกผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก

การรับรองมาตรฐานศูนยฝกอบรมตํารวจ
ศูนยฝกอบรมตํารวจจะไดรับการรับรองเม่ือพิจารณาจากคะแนนผลการ

ประเมินแลวมีคาเฉล่ียในภาพรวมตั้งแต 3.51 ข้ึนไป  และมีคาคะแนนของแตละตัว
บงช้ีตามพันธกิจหลักของศูนยฝกอบรมตํารวจ (ตัวบงช้ีที่ 1-10) มีคาคะแนนตั้งแต
3.51 ข้ึนไปดังรายละเอียดตามตาราง

ผลการประเมิน เกณฑ
ภาพรวม (คาเฉล่ีย 16 ตัวบงช้ี) คาเฉล่ียตั้งแต 3.51 ข้ึนไป และตัวบงช้ี

ที่ 10-16 ทุกตัว ตองมีคะแนนไมต่ํา
กวาระดับ “พอใช”

ตัวบงช้ีพันธกิจหลักของศูนยฝกอบรม
ตํารวจ (ตัวบงช้ีที่ 1-9)

คาคะแนนของแตละตัวบงช้ีตั้งแต 3.51
ข้ึนไป

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



ภาพกิจกรรมตาง ๆของขาราชการตํารวจ บอกตอ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา
เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งข้ึน  ซึ่ง
ตองเริ่มตนจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง  ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตาม
คุณภาพ  และมีระบบประเมินตนเองกอน ตอจากน้ันจึงรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตางมุงสู
มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดข้ึนแกผูเรียน โดยมีวัตถุประสงคของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังน้ี

วัตถุประสงคของการประเมิน
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตาง ๆ
2. เพือ่กระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอยางตอเน่ือง
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของ
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด

ฝกแถวประจาํสัปดาห ทดสอบสมรรถภาพ

เคารพธงชาติ

โครงการรับประทานอาหารกลางวัน ทําบุญตักบาตรวันแมแหงชาติ



บอกตอ
2. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดง

ถึงอัตลักษณ รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการช้ีนําสังคม
ของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบมากกวากระบวนการ

4. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเน่ือง

5. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางที่สอดคลองกันในการประเมิน
คุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน

6. เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัด
และหนวยที่เก่ียวของ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการเช่ือมโยงการดําเนินงาน
สูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน

7. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานที่
เก่ียวของและสาธารณชน

ภาพกิจกรรมตาง ๆของ นสต.

การฝก ตรวจสอบการฝก

ฝกปราบจราจล ฝกยิงปน

แหผาพระธาตศุรีสุราษฏร แขงเรือยาวประเพณี
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การเสพของมึนเมา โดยการปฏิบัตใินส่ิงตาง ๆ เหลาน้ียอมทําใหการเบียดเบียนชีวิตทรัพยสินผูอ่ืน
ท้ังทางกายและวาจานอยลงได

๒) แนวทางการลดชองวางทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใชเบญจธรรม หรือคุณธรรม
จะตองมีกฎเกณฑ กฎหมาย กติกาทางสังคมท่ีมีลักษณะการกระจายโอกาสหรือจัดการใหเกิด
ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติยอมมีความสําคัญในเรื่องการทํามา
หาเล้ียงชีพ สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ระบบสาธารณสุข ยารักษาโรค  การแสวงหา
ผลประโยชนทรัพยากรตาง ๆ หนาท่ีการงาน สังคมตองมีแนวทางดแูลผูท่ีสูญเสีย  ผูดอยโอกาส
ยอมเปนอีกแนวทางหน่ึงทําใหอาชญากรรมลดลงได

ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวา  การปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมน้ัน  จะปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง  หรือผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของอยาง
เดียวไมได  แตทุกคนตองรวมมือรวมใจกัน  โดยเฉพาะการสงเสริม ปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม ให
ประชาชน  และเยาวชนของชาติตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมตามความเหมาะสมสภาพสังคม
ชุมชน และภูมิศาสตร รวมไปถึงการสรางความเขาใจในเรื่องดังกลาวแกประชาชนในทุกภาคสวน
เพ่ือใหมีสวนรวมกับภาครัฐในการขจัดปญหาอาชญากรรมใหลดนอยลง  และลดผลกระทบแก
สังคม เศรษฐกิจและประชาชน ในยุคโลกาวิวัฒน เชนปจจุบัน
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การปองกันอาชญากรรมดวยศีลธรรมและคุณธรรม

พ.ต.ท.คมณเดช  เปาะทอง

สภาพสังคมในยุคปจจุบัน  ขอมูลขาวสารเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของ
ประชาชนท้ังในเมืองและชนบทคอนขางมาก  เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มี
ชองทางการส่ือสารท่ีมีความรวดเร็วเกิดข้ึนมากมายท้ังอินเตอรเน็ต การถายทอดโทรทัศนผาน
ดาวเทียม  เครือขายวิทยุชุมชน  ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากท่ัวโลกไดรวดเร็วทัน
เหตุการณ เรียนรูขอมูลเรื่องตาง ๆ ไดมากข้ึน  และมีความสะดวกสบายมากข้ึน  แตใน
ขณะเดียวกันความกาวหนาทางดานการส่ือสารดังกลาวก็นํามาซึ่งภัยอันตรายมาสูประชาชนจาก
สถานท่ีตาง ๆ ท่ัวโลกไดรวดเร็วและเพ่ิมมากข้ึน  ไมวาจะเปนขอมูลอาชญากรรม ความรุนแรง
จากการกระทําความผิดประเภทตาง ๆ ขอมูลเก่ียวกับวิธีการประกอบอาชญากรรม การทําอาวุธ
ท่ีผิดกฎหมาย  รวมถึงการใชส่ือเหลาน้ีเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนทางทรัพยสินจาก
ประชาชนผูรูเทาไมถึงการณ  เชน  การฉอโกงทางอินเตอรเน็ต การฉอโกงบัตรเครดิต  การหลอก
ใหโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายออกไปในวงกวางไดมากและ
รวดเร็วยิ่งข้ึนกวาในอดีต  หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนก็เขามา  ควบคุมและ
ตรวจสอบไดยากข้ึนไมทันตอสถานการณ  เน่ืองจากขอจํากัดในดานตาง ๆ เชน อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย  จํานวนเจาหนาท่ี  และงบประมาณ  ท่ีใชในการดําเนินการ  จากปจจัยดังกลาวทําให
สถานการณอาชญากรรมตาง ๆ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และมีรูปแบบท่ีสลับซับซอนมากข้ึน
ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการ

จากสถานการณอาชญากรรมในปจจุบันท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีท่ี
เจริญกาวหนา และแพรขยายสรางผลกระทบแกประชาชนออกไปในวงกวางในลักษณะท่ีไร
พรมแดน  ทําใหการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวทําไดยากข้ึนกวาในอดีต
เน่ืองจากปญหาอุปสรรคหลายประการ ดังน้ี

1. ปญหาดานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เน่ืองจากอาชญากรรมในยุคปจจุบันมีสวนท่ี
เขาไปเก่ียวของกับการดําเนินการตามอํานาจ  หนาท่ีของหลาย ๆ หนวยงาน หลายกระทรวงใน
ปจจุบัน  ซึ่งแมปจจุบันหนวยงานตาง ๆ มีการบรูณาการความรวมมือในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งข้ึน  และหลายกรณยีังไมมีการดําเนินการท่ีสอดคลอง  สอด
รับกัน รวมลดข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคและสรางความลาชาในปฏิบัติการ

2. ปญหาดานระบบงาน และเจาหนาท่ี เน่ืองจากบางหนวยงานมีสายการบังคับ
บัญชาท่ีติดรูปแบบราชการมากเกินไป  และไมเอ้ือตอการตรวจสอบ  ติดตามอาชญากรรมในยุค
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เทคโนโลยีไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  รวมท้ังปญหาดานเจาหนาท่ีเองท่ีขาดความรู ความ
เช่ียวชาญ รวมท้ังคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน

3. ปญหาดานทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด  ไมวาจะเปนอัตรากําลังเจาหนาท่ี จํานวน
เงินงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในขณะท่ีภารกิจในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมครอบคลุมอยูท่ัวประเทศ

4. ปญหาดานกระบวนการยตุิธรรม ซึ่งอาจมีปญหาในเรื่องการรวบรวม
พยานหลักฐาน การพิจารณา การวินิจฉัยในและระหวางข้ันตอน ท้ังในช้ันพนักงานสอบสวน ช้ัน
อัยการ และช้ันศาล ซึ่งบางกรณตีองใชเวลาดําเนินการคอนขางนาน

5. ปญหาการไดรับความรวมมือจากภาคประชาชนซึ่งจะเห็นวาการดําเนินการใน
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไมใชงานของหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดยีวแตจะตอง
ไดรับการรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน โดยในภาคประชาชน
สามารถเขามาชวยในเรื่องการแจงขอมูล เบาะแส อาชญากรรม การแจงเตือน แกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําวาอาชญากรรมท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป

คือ การกระทําอันเปนการฝาฝนหรือขัดกับกฎหมายท่ีวางไว  และผูกระทําน้ันจะตอง
ไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย อาชญากรรมเปนส่ิงท่ีคูกับทุกสังคม เปนปญหาสังคมสําคัญ
ท่ีคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเปนภัยตอสังคม
ทําลายชีวิตและทรัพยสิน การเกิดอาชญากรรมยอมแสดงถึงความไมสมบูรณและความบกพรอง
ของกฎ ระเบียบของสังคม ในอดีตปญหาอาชญากรรมไมยังเกิดมีมากนัก เน่ืองจากสังคมแบบเดิม
ยังเปนสังคมท่ีมีจารีตประเพณี กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ไวแนนอน  ซึ่ง
ประชาชนจะตองปฏิบัติตามแบบแผนในสังคมของตนอยางเครงครัด เมื่อสังคมมีความ
เจริญกาวหนามากข้ึน กฎหมายจึงไดมีบทบัญญัติเก่ียวกบพฤติกรรมท่ีไมตองการใหสมาชิกของ
สังคมปฏิบัติซึ่งจะกระทบกระเทือนสวัสดิภาพเสรีภาพของผูอ่ืนใหสังคมปราศจากความปกติสุข
ซึ่งผูฝาฝนบทบัญญัติจะตองไดรับโทษ

โดยท่ัวไปการกระทําความผิดทางอาญาจะมีความแตกตางกันในเรื่องของเจตนาและ
วัตถุประสงคหรือรูปแบบ  วิธี  แตส่ิงท่ีมักกระทบกับความสุขของประชาชนมักจะเก่ียวของกับ
รางกายชีวิต ทรัพยสิน เสรีภาพ เพศ ช่ือเสียง ยาเสพติด เปนตน  ซึ่งผูกระทําความผิดทางอาญา
เรียกวาอาชญากรซึ่งหัวขอตอไปจะกลาวถึงความสอดคลองของการกระทําความผิดทางอาญา
กับหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา  ซึ่งผูเขียนไดใชหลักคําสอนของพุทธศาสนามาใชเปน
แนวทางในการปองกันอาชญากรรม
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หลักการรับผิดทางอาญาและศีลธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กําหนดไววาการรับผิดในทางอาญามีการ

กระทําทางกายภาพประกอบเจตนาทางจิตของผูกระทําความผิดดวย การรับผิดทางกฎหมาย
จะตองมีการกระทําท่ีสัมพันธกับเจตนาสอดคลองกับหลักการทางพุทธศาสนา  ท่ีวาดวยการ
กระทําสามประการ คือ กายกรรม วจีกรรม และประการท่ี 3 มโนกรรม หรือการกระทําดวยกาย
การกระทํากรรม ดวยวาจา และการกระทําทางใจ ดวยความคิด ในทางกฎหมาย เจตนาหรือ
ความคิดท่ีจะกระทําความผิดยังไมถือวาเปนความผิดทางอาญาแตประการใด  แตในหลักศีลธรรม
ถือวาเปนความผิดตั้งแตข้ันตอนของความคิดแลวอยางไรก็ดีแมผูมีจิตใจมุงรายแมไมมีความผิด
ทางอาญา  แตก็ถือเปนบุคคลท่ีมีอันตรายเน่ืองจากผูมีจิตใจโนมเอียงไปในทางท่ีจะกอใหเกิด
กระทําความผิดทางอาญากับบุคคลอ่ืน ๆ ไดเสมอ

แนวทางการปองกันอาชญากรรมโดยยึดหลักคุณธรรม
การปองกันอาชญากรรมมีวิธีมาตรการอยูหลายแนวทางตามแตผูกําหนดนโยบาย

มาตรการ เชน มาตรการปองกันปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจ ดลุยพินิจการลงโทษของศาล
แนวนโยบายของรัฐ แตส่ิงหน่ึงผูเขียนเห็นวาอาจเปนการสรางภูมิคุมกันปองกันใหกับตนเองและ
สังคมไมใหกลายเปนสังคมแหงอาชญากร คือ การใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนา เปนมาตรการ
ในการปองกันอาชญากรรม ดังน้ี

1) แนวทางสงเสริมคานิยมทางสังคม คณุธรรม ตามหลักเบญจศีล-เบญจธรรม เปน
หลักธรรมพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ัวไป  เพ่ือเปนหลักยึดมั่นในการทําความด ีละเวนความช่ัว และ
ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ  ซึ่งเบญจศีลหลักธรรมท่ีควรงดเวนไมพึงกระทําเมื่อเปรียบเทียบกับความผิด
ทางอาญา  และมีลักษณะเปนขอหามทางสังคม ไดแก

การไมเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน
การไมเบียดเบียนทรัพยสินผูอ่ืน
การไมประพฤติผิดประเวณี
การไมเบียดเบียนผูอ่ืนทางวาจา
สํารวมในการเสพของมึนเมา

เมื่อมีขอหามแลวยอมตองมีการสงเสริมขอปฏิบัติเพ่ือมิใหเกิดการลวงละเมิด เบญจ
ธรรม หลักธรรมท่ีคนท่ัวไปควรปฏิบัติ ท่ีถือเปนสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมท่ีจะเปนการ
เก้ือหนุนสงเสริมจิตใจท่ีจะไมนําไปในทางท่ีผิด นอกจากน้ียังมเีรื่องความเมตตากรณุา การทํามา
หาเล้ียงชีพโดยสุจริต สํารวม และพูดความจริงในส่ิงท่ีเปนประโยชนอยางมีสติ พึงประมาณใน




