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บทคัดย่อ
วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการตารวจ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท (๒) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของตารวจ และ (๓) เพื่อเสนอวิธีการ
ประยุกต์หลักพละ ๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเอกสาร ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ ชั้นทุติยภูมิ ตลอดทั้งเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์ สรุปผลจากการวิจัย
ผู้วิจัยพบว่า
พละ ๕ คือ ธรรมอันเป็นกาลังในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งประกอบไป
ด้วย หลักศรัทธาพละ ความเชื่อเป็นกาลังควบคุมความสงสัย หลักวิริยะ ความเพียรเป็นกาลัง
ควบคุมความเกียจคร้าน หลักสติ ความระลึกได้เป็นกาลังควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ไร้
สติ หลักสมาธิ ความตั้งใจมั่นเป็นกาลังในการควบคุมความฟุ้งซ่าน และหลักปัญญา ความรอบรู้
เป็นกาลังควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ คือ ความประพฤติของข้าราชการตารวจที่ดีที่
กาหนดขึ้นไว้ให้ถือปฏิบัติ พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติให้
ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคม หรือบุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยมีกรอบหรือ
แนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งข้อปฏิบัติสาหรับอาชีพตารวจอันจะเป็นเครื่องมือช่วยให้
ข้ า ราชการต ารวจมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี วิ นั ย มี ม รรยาท ประพฤติ อ ย่ า งเหมาะสมและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด ศรัทธาจากตารวจและเป็นที่เชื่อถือไว้ว่างใจของ
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รัฐบาล และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของตารวจ อาจเปรียบได้กับผู้รักษาศีล
ซึ่งจาต้องมีการสารวมกาย วาจาและใจ ให้อยู่ภายใจขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่
ถูกต้องชอบธรรม
การประยุกต์พละ ๕ ประการนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็น ไปเพื่อความรู้ความมีห ลักธรรมนาไปใช้ ให้ มีประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์
เพื่อให้องค์กรสังคมตารวจเกิดแนวคิดสรรค์สร้างสิ่งดีมีค่าให้เกิดขึ้นด้วยอานาจศีล สมาธิ ปัญญา
มีกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลความสงบ
เรียบร้อยในสังคม หลักพละ ๕ ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในอาชีพตารวจ ไม่ให้มีความเกียจคร้านต่อ
หน้าที่การงาน ระมัดระวังไม่ให้ประมาท มีความตั้งใจมั่น และมีความรอบรู้ในหน้าที่การงานของ
ข้าราชการตารวจ ดังนั้น หลักพละ ๕ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการตารวจ คอย
ประคับประคองให้การปฏิ บัติหน้าที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ตามจรรยาบรรณของ
ตารวจ จึงทาให้มีการพัฒนาทางด้านหน้าที่การงาน ช่วยหนุนเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจ

ABSTRACT
This thesis on the “Application of Five Balas (Five Powers) in
Theravada Buddhism for Duty Performance of The Police Officers” aimed to: (1)
to study the Five Balas or Five Powers in Theravada Buddhism, (2) to study the
role and ethics of the police officers, and (3) to seek methods for the
application of the Five Balas for performing the duty of police officers. This
research is a documentary research. The study collected data from primary and
secondary sources, and related research works. The data was analyzed within
the scope of the objectives. Results of the study were summarized below.
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Five Balas are the powers and strengths of one’s duty performance
consisting of Faith Power, Perseverance Power, Mindfulness Power,
Concentration Power, and Wisdom Power.
Morality and ethical code of the police officers are the code of
conduct involving the well-defined behaviors and actions as a result of a good
thinking that leads to good practice and effective performance of duty for a
police career that will allow police officers to have good morals, discipline,
etiquette and proper conduct operations, comparable to those who observe
the precepts that control body, speech and mind, subject to the scope of their
duties in an accurate way of righteousness.
The Five Balas can be applied by the police officers as law and order
keepers for the benefits of people and society in different activities in terms of
knowledge and performance, with pure intentions of developing and innovating
the police organization, through the practice of Sila, Smadhi, and Panna.
The Five Balas can also help create confidence in performing the police
duty diligently and carefully, with determination and thorough knowledge and
understanding of duty. Therefore, the Five Balas are the suitable Dhamma
principles for uniting, supporting, and encouraging the police officers to perform
their duty effectively within the boundary of morality and ethics.

๑. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุษย์เกิดมาและดารงชีพอยู่ในสังคมนัน่ คือ มนุษย์ต้องใช้สังคมเป็นหลักเพื่อพักพิง
ในการดารงรักษาชีวิต ความจาเป็นทางด้านกายภาพ เป็นสิ่งที่ผลักดันให้มนุษย์แต่ละคนต้องอยู่
รวมกั น เป็น กลุ่ ม เพื่ อประโยชน์ ใ นการอยู่ รอด การที่ มนุ ษย์ ต้ องพึ่ง พาผู้อื่ นเพื่อ ชีวิ ต รอดใน
เบื้องต้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมมนุษย์
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สังคมจึงมีความจาเป็นต้องมีกฎ เพื่อกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบ สิ่งซึ่งใช้ควบคุมรักษาระเบียบสังคมนั้นมีสองแบบคือ แบบบังคับภายนอก
และแบบบังคับภายใน กฎหมายเป็นแบบบังคับภายนอกที่สังคมได้สร้ างขึ้นให้มีลักษณะบังคับ
โดยมีแบบแผนที่ชัดเจนและแน่นอน มีการลงโทษ หากสมาชิกของสังคมฝ่าฝืนกฎหมายที่ได้วาง
ไว้ ส่ว นแบบบังคับภายในนั้ น เป็นแบบแผนหรือแนวทางการประพฤติปฏิบัติอันดีงาม ซึ่ง
สมาชิกที่อยู่ในสังคมได้สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาอบรมสั่งสอน และประพฤติปฏิบัติ
ตาม โดยไม่จาเป็นต้องมีใครบังคับแบบบังคับภายใน ได้แก่ กฎศีลธรรม จริยธรรม
สังคมจาเป็นต้องใช้กฎหมายและกฎศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชน
ในสังคมควบคู่กันไป เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล จึงมิอาจกระทาหรือเชื่อฟังกฎหมาย
อันไม่สอดคล้องกับหลักการทางศีลธรรม ซึ่งถือเป็นการควบคุมบังคับภายในได้ แต่ถ้าใช้กฎ
ศีลธรรมควบคุมเพียงอย่างเดียว สังคมก็ไม่อาจจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุข เนื่องจากในแต่ละ
สังคมประกอบด้วยบุคคลทุกประเภท คนที่ยึด ถือกฎศีลธรรมอย่างเคร่งครัด ก็มี คนที่ยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าสิ่งอื่นก็มี เมื่อไม่มีบทลงโทษที่แน่นอนชัดเจนบุคคลที่หวังประโยชน์
ดังกล่าวก็ย่อมฝ่าฝืนกฎอยู่ร่าไป และนั่นย่อมนาความเดือดร้อนมาสู่สังคมในที่สุด
ดังนั้น ในทุกสังคมจึงจาเป็นต้องใช้กฎหมายและกฎศีลธรรมควบคู่กันไป สาหรับผู้
ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายในสังคม คือ ตารวจ ตารวจในประเทศไทย คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าพนักงานที่สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตารวจนั้นมี
หน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ
อานาจของตารวจตามพฤตินัย ตารวจมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ตามประเพณีที่
เป็น แบบอย่างดังนี้ ตารวจมีหน้ าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีอานาจจะ
สอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่อานาจเหล่านี้
สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน สุดแต่การใช้ ตารวจทุกคนจึงจาเป็นต้องควบคุมจิตใจให้
มั่นคง เที่ยงตรงอยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อานาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่ นมาแอบแฝง
ใช้อานาจของตนโดยไม่เป็นธรรม๑
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อาชี พ ต ารวจหรื อ อาชี พ ผู้ พิ ทั ก ษ์ สั น ติ ร าช เพื่ อ ความยุ ติ ธ รรมในสั ง คม ต ารวจ
คือ ผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน อาชีพตารวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย คอยรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู้คนในสังคม อาชีพตารวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
จากความเป็น มาและความสาคัญของตารวจในเบื้องต้น ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาการ
ท างานและใช้ ชี วิ ต ของข้ า ราชการต ารวจ เป็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตั้ ง เป้ า หมายของอาชี พ
จรรยาบรรณ อุดมคติของอาชีพตารวจ ความเข้าใจในธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลัก
พละ ๕ เพราะธรรมข้อนี้ มีความจาเป็นต่อการประกอบอาชีพ อย่างยิ่ง ดังนั้น จากปัญหาที่
กล่าวมานั้น การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงนั้น สิ่งสาคัญนอกจากความรู้ความสามารถ
แล้ว กาลังใจของผู้ปฏิบัติงานก็มีความสาคัญ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหากผู้ปฏิบัติงานมีกาลังใจดี ย่อมมี
ความมุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ ส่งผลให้มีการอุทิศตนและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงานย่อมดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจนี้ หลักพละ ๕ ก็มี
ความจาเป็นต่อการประกอบอาชีพการงาน แต่สาหรับอาชีพข้าราชการตารวจยังไม่มีผู้ใดได้
เขี ย นหรื อ วิ จั ย เกี่ ย วพละ ๕ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ จรรยาบรรณอาชี พ ต ารวจ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น
ความสาคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีความสนใจในการทาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการประยุกต์หลัก
พละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ จากปัญหา
ในเรื่องนี้ จึงเป็น ประเด็น ที่ทาให้เกิด ความสนใจในหลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ศึกษา
บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของตารวจ และวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรม พละ ๕
มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการต ารวจ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ข้าราชการตารวจและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา และให้มีความสันติสุขในสังคมประเทศชาติสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพือ่ ศึกษาบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของตารวจ
๒.๓ เพื่อเสนอวิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อใช้ใน
การปฏิบตั ิหน้าทีข่ องข้าราชการตารวจ

๒๙๗

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมีลาดับและ
ขั้นตอนในการดาเนินวิจัยดังต่อไปนี้
๓.๑ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources)
คือ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๓.๒ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Sources) มีอรรถกถา ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓.๓ วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๓.๔ เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๓.๕ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิธีการประยุกต์หลัก ธรรม พละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
การพัฒนาหรือ มารยาท ไปใช้บุคคลจะต้องให้การเอาใจใส่โดยเคารพต่อกฎ กติกา มารยาท
ทั้งนี้ก็ต้องใช้ห ลักธรรม คือ ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเป็นต้น ก็จะมีคุณภาพ
ปราศจากการขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงหลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิ์ภาพซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดทั้งด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกาย
จิต ใจ และสติปัญญา ให้มีความก้าวหน้าพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปนั่นก็คือ “พละ” กล่าวคือ
สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดที่สรุปได้ ดังต่อไปนี้
๔.๑ พละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกให้เห็น
เป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติให้ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคม หรือบุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็น
สิ่งที่ดี โดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกาหนดไว้สาหรับสังคมเพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงปลอดภัย
ในการดาเนินชีวิต ซึ่งในงานวิจัยนี้การศึกษาหลักพละ ๕ จึงมีใจความสรุปดังต่อไปนี้
๑. สัทธา คือ ความเชื่อ สัทธาพละ กาลังคือความเชื่อ ความเชื่อความมั่นใจ
ในเหตุผลของการทางาน เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของงานที่ตนทา การเกิดศรัทธาในระยะแรก
อาจเกิดจากการเชื่อผู้อื่น เช่นบิดามารดา ครู อาจารย์ ครั้นเมื่อได้ปฏิบัติจนเห็นผลจริงในที่สุดก็
เกิดศรัทธาโดยตรงต่อตนเอง
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๒. วิริยะ ความหมายว่า วิริยะคือความเพียร ความบากบั่น ความเพีย ร
พยายาม ละความชั่ว ประพฤติความดี ความพยายามทากิจ ไม่ท้อถอย “วิริยะ แปลว่า ความ
พากเพียร มีความหมายเป็นความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง วายามะ คือ ความพยายาม อฐิติ
แปลว่า ความไม่ยอมหยุด อป .ปฎีวาณี แปลว่า ความไม่ถอยหลัง ปรก .กม แปลว่า ก้าวไป
ข้างหน้า ล้วนแต่เป็นชื่อของความเพียรทั้งนั้น แต่ที่นี้เรียกว่าวิริยะ ได้ในประโยคว่า เกิดมาเป็น
บุรุษก็ต้องพากเพียรไปจนกว่าวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้จะสาเร็จ ขณะทาในสิ่งนั้น ๆ คาว่า
วิริยะ ได้แก่ความกล้าหาญ ไม่ครั่นคร้ามขามเกรงต่ออุปสรรคอันตรายต่าง ๆ มองเห็นโทษของ
ความเกียจคร้านมองเห็นอานิสงค์ของความเพียรและมีความคิดริเริ่ม มีความบากบั่น ทางาน
ด้วยความหมั่นขยัน ไม่ทอดทิ้งภารกิจนั้น ๆ เสียในระหว่างทางานที่ตนจะต้ องทางานที่จรมา
ด้ ว ยความเอาจริ ง เอาจั ง มุ่ ง ความส าเร็ จ ของการงานเหล่ า นั้ น เป็ น เป้ า หมายที่ ต นจะต้ อ ง
รับผิดชอบและดาเนินไปให้ถึง เมื่อกล่าวโดยขอบข่ายของความเพียรคงอยู่ในโครงสร้างของ
ความเพียรในการป้องกันความชั่ว ละความชั่ว กราบความดี และรักษาความดีเอาไว้ซึ่งบุคคล
จะต้องกระทา ทั้งทางกายและทางจิตเพื่อให้ความพอใจของตนมีผลตอบสนองตามที่ได้ตั้งใจไว้
๓. สติ คือ การระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว สิ่งที่ทา คาที่พูด เรื่องที่คิด ทั้งของ
ตนเองและของบุคคลอื่นแม้นานแล้วได้ เพราะการที่เราจะทาอะไรก็ตาม เราจะต้องมีอดีตเก็บ
สะสมไว้ จึงจะนามาใช้ในปัจจุบันได้ หากระลึกสิ่งในอดีตไม่ได้ เวลาจะทา จะพูด แม้จะคิดใน
ปัจจุบัน ก็ทา พูด คิด ไม่ได้แต่เมื่อบุคคลมีสติ สามารถที่จะระลึกถึงเรื่องที่ทา คาที่พูด สิ่งที่คิด
แม้นานแล้วได้ ในขณะทา ในขณะพูด ในขณะคิด ก็ระลึกทันอยู่ทุกขณะ หลังจากได้ทา ได้พูด
ได้คิดไปแล้วก็นึกออก แม้ว่าเกิดพลั้งพลาดขึ้น แต่ระลึกได้ว่าพลั้งพลาด ก็แก้ไขได้ในขณะนั้น
ปัญหาที่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะ เราได้ขจัด สาเหตุของปัญหาไปแล้ว สติมีอยู่จะสกัดกั้น
ความเผลอเลอ ความหลงลืม ความพลั้งพลาด ช่วยรักษาใจ ประคับประคองใจของบุคคลไว้ ใน
ขณะเดียวกันทาหน้าที่ปิดกั้นกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์ไม่เข้ามาครอบงาใจ ทาให้เป็น
ใจที่มีความตื่น พร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้น ๆ สติจึงเชื่อว่าเป็นธรรม
เครื่องตื่นในโลก ในภาคปฏิบัติที่มีความละเอียดขึ้นไปกว่านั้น ได้ทรงสอนถึงสติที่ระลึกกันอยู่ทุก
ขณะ
๔. สมาธิ คือภาวะมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิต และไขความออกไปว่า
หมายถึงการดารงจิต และเจตสิก ไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียว อย่างเรียบสม่าเสมอและด้วยดี
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๕. ปัญญา นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่า ที่ชื่อว่า “ปัญญา” นั้นด้วยอรรถว่ารู้
ชอบรู้ดี รู้พิเศษ โดยโอกาสต่าง ๆ ปัญ ญามี ๓ ดังกล่าวคือ ๑) จินตมยปัญญา ๒) สุตมยปัญญา
๓) ภาวนามยปัญญา
๔.๒ บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของตารวจ จริยธรรม หมายถึง หลักหรือ
แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งบุคคลภายในสังคมยอมรับว่า “ดี” และ “ถูกต้อง” คาว่า
“ดี” และ “ถูกต้อง” นั้น ขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละสังคม และกาหนดและ
วางบรรทัดฐานไว้ให้คนภายในสังคม ได้ประพฤติปฏิบัติตาม คาว่า “จริยธรรมตารวจ” เป็น
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต คือ คาหน้า “จริย” เป็นภาษาบาลี คาหลัง “ธรรม” เป็นภาษา
สันสกฤต จริยธรรมตารวจแยกศัพท์ได้ดังนี้ “จริยธรรม” แปลว่า ธรรมที่ควรประพฤติ ธรรมที่
พึงประพฤติ หรือหลักที่ควรปฏิบัติ “ตารวจ” แปลว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ตรวจตราและ
รักษาความสงบ ดังนั้น “จริยธรรมตารวจ” จึงแปลว่า หลักธรรมที่ควรปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้มีหน้าที่รักษาความสงบ หรือหลักธรรมของตารวจที่พึงปฏิบัติ
จริยธรรมตารวจ คือ หลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและ
การบังคับใช้กฎหมายของตารวจ ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานสูงกว่าหลักจริยธรรม
ของบุคคลทั่วไป เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น
ต้องติดต่ออย่างใกล้ชิดกับตารวจ ถ้าไม่มีหลักจริยธรรมเป็นตัวควบคุมแล้ว โอกาสที่ตารวจจะ
ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพล หรือตกไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ ที่ตารวจ สังคม และประเทศชาติไม่
พึงประสงค์ก็จะมีสูง แต่หากตารวจมีหลักจริยธรรมแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจก็จะ
เป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์ดีงาม และเป็นที่พึงพอใจของตารวจและสังคมโดยส่วนรวม
ภารกิจหน้าที่ที่ถูกกาหนดขึ้นมาควบคู่กับตาแหน่งทางสังคมในสถาบัน ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่ดารงตาแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้เฉพาะ
ตาแหน่งนั้นๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นๆ ต้องนาความรู้ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าที่
สรุปความว่า “จริยธรรมตารวจ” นี้มีลักษณะเปรียบได้กับ “จรรยาบรรณแพทย์”
หรือ “มรรยาททนายความ” ซึ่งมิใช่หมายถึงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการปฏิบัติตาม
หลักในทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงหลักการสาคัญสาหรับอาชีพตารวจและข้อ
ปฏิบัติสาหรับอาชีพตารวจอันจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการตารวจมีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย มีมรรยาท ประพฤติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดศรัทธา
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จากตารวจและเป็นที่เชื่อถือไว้ว่างใจของรัฐบาล และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
ของตารวจ อาจเปรียบได้กับผู้รักษาศีลซึ่งจาต้องมีการสารวมกาย วาจาและใจ ให้อยู่ภายใจ
ขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการที่ตารวจประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักจริยธรรมตารวจ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวตารวจและสานักงานตารวจ
ด้วย
๔.๓ วิธีการประยุกต์หลักพละ ๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
หลักพละ ๕ ประการนี้ แม้ว่าจะมีเพียง ๕ ประการดังกล่าวแล้วก็มีคุณอเนกประการ เพราะว่า
ความเป็นธรรมดีนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างใหญ่หลวง ดังนั้น ควร
อย่างยิ่งที่ทุกหมู่เหล่า หมู่ชนทั่วไปควรศึกษานาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์กับชีวิต ฉะนั้น
การประยุกต์พละ ๕ ประการนี้ นั้นแน่นอนความหนึ่งในพลังพัฒนาความหนึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยแท้จริงแล้วความสาเร็จต่างๆ ก็สมความปรารถนา ดังเช่นข้าราชการทุกประเภทถ้านา
หลักธรรมนี้มาประยุกต์ให้เข้ากับหน้าที่ของตนเองแล้วความเจริญงอกงามย่อมเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน เพราะการประยุกต์นั้นก็คือการนาไปปฏิบัตินั้นเอง ฉะนั้นในองค์การทั้งหลายถ้าหลัก
ความเจริญแท้จริงควรศึกษาและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน และประโยชน์
อย่างยิ่งอันน่าพึงพอใจโดยเฉพาะพละ ๕ ประการนี้ เมื่อนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มความรู้
ความสามารถแล้วผลของการประพฤติปฏิบัติย่อมปรากฏชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติไม่จากัดว่าผู้นั้น
จะอยู่ในสถานเช่นไร หากนาหลักพละ ๕ ประการดังกล่าวแล้วนี้ไปประยุกต์จริงสิ่งที่ต้องปรากฏ
แก่ผู้ปฏิบัติย่อมมีคาตอบอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะหลักธรรมพละ ๕ ประการนี้
ส่วนใหญ่เป็นธรรมที่ทาให้มีพลัง มีอานุภาพในตัวเอง และยังเป็นธรรมที่ทาให้เป็นเครื่องมืออัน
สาคัญอย่างหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย
ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยข้างต้น เราได้นาพละ ๕ นี้เป็นพลังทาให้กิจการงานในหน้าที่
ของตารวจไทยได้สมบูรณ์ และเป็นผลสาเร็จในการดาเนินชีวิตของผู้ที่ชื่อว่าพิทักษ์สันติราษฎร์
อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งอันมีคุณค่าอย่างยิ่งของผู้ทาหน้าที่ในการดารงอยู่ด้วยคาว่าตารวจไทย
ที่ประกอบด้วยคุณธรรมอันล้าค่ายิ่งใหญ่ เพราะเหตุให้เข้าถึงคุณธรรมอย่างแท้จริงเป็นผลนามา
ซึ่งความสาเร็จด้วยวิธีการประยุกต์นั่นเอง เป็นการให้บรรลุผลตามปรารถนา
การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การยักระดับจิตใจให้เกิดคุณธรรมอย่างสูง
จนเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ โลกและชี วิ ต น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของระบบบริโภคนิยม มีความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเอง
ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการเสพวัตถุ ซึ่งจะทาให้ลดความแย่งชิงเบียดเบียนในสังคม พร้อมกัน

๓๐๑

นั้น เมื่อได้พัฒนาตนให้มีความสามารถมากขึ้นแล้ว นอกจากจะสร้างความสุขที่เป็นอิสระทาให้
ชีวิตของตัวเองดีขึ้น ยังสามารถเกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคม ได้มากขึ้นด้วย หากพัฒนาต่อไปก็
จะเกิดอิสรภาพมีความสุขยิ่งจนกระทั่งพฤติกรรมของมวลมนุษย์เปลี่ยนจากการแย่ง ชิงและทา
ร้ายไปเป็นการเกื้อกูลแก่กัน เป็นค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลและสังคม ขณะเดียวกันก็
เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงไว้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป

๕. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป ผู้วจิ ัยได้เสนอแนะในการนาไปใช้
ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ และผู้ที่ต้องการจะทาวิจัยต่อไป ดังนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
ข้อค้นพบบางประเด็นที่นาไปในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ จึงมีข้อเสนอ
ดังต่อไปนี้
๑. ด้านสัทธา ตารวจบางคนยังขาดความเชื่อมั่นเมื่อเจองานหนักในชุมชน จึง
ควรได้สร้างความมั่นใจโดยการให้ตารวจมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นเบื้องต้น
๒. ด้านวิริยะ ตารวจยังจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ในงานที่
มอบหมายในชุมชนที่ชานาญการ
๓. ด้านสติ ตารวจบางคนยังทะเลาะกันเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ลืมตัวด้วย
ความโกรธ
๔. สมาธิ ตารวจบางนายไม่มีจิตใจที่สุขุมรอบคอบพอ เป็นผลให้ได้รับอุบัติเหตุ
ในระหว่างทีป่ ฏิบัติหน้าที่
๕. ปัญญา ตารวจยังจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านความรู้เรื่องการพัฒนาให้
มากกว่านี้ กติกา มารยาท และกระบวนการฝึกฝน

๕.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
๑. ศึกษาการพัฒนาตามลาดับองค์ธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ใน
ฐานะเครื่องมือที่ใช้ดาเนินไปตามมรรคของข้าราชการทั่วไป
๒. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ต ารวจในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
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