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ก
คานา
ในปัจจุบัน “ อาชีพตารวจ ” ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากนัก ประชาชนขาดความ
ศรัทธาและเชื่อมั่น เนื่องจากการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจใช้อานาจเกินขอบเขต
ของตนเองมีการเรียกรับสินบน ส่วย หรือสิ่งอื่นที่ได้มาโดยไม่สุจริต สิ่งที่กระทาทาให้ภาพพจน์ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย จากผลกระทบดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียน
จัดทาบทความเกี่ยวกับจริยธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจขึ้น เพื่อให้ผทู้ มี่ ีความ
สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของตารวจที่ดีมีจริยธรรมและสามารถดารงตนอยู่อย่างพอเพียง โดย
นาหลักศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาแนะนาใน
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องจริยธรรมและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วัดใหญ่อินทารามที่เมตตาให้
หลักธรรมคาสอนทางศาสนาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ ทาให้บทความนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้คงมีประโยชน์สาหรับ นักเรียนนายสิบตารวจ
ข้าราชการตารวจ และบุคคลทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติต่อไป
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โดย ร้อยตารวจเอกหญิง ชนิษฎา อุดมพร
อาจารย์(สบ๑) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๒
จริยธรรมกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตารวจ
“จริยธรรม” (Morality) ถ้าใครได้ยินคงจะคิดได้ทนั ทีวา่ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านัน้
แต่จริงแล้วจริยธรรมยังเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ใช้ชีวติ อยูบ่ นโลกใบนี้ทุกคนเป็นความประพฤติที่เราประพฤติ
กันอยูท่ ุกวัน แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าสิง่ ที่เราประพฤติปฏิบัติอยูน่ ั้น มีจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของจริยธรรม สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็น
ข้อประพฤติปฏิบตั ิเป็นกฎศีลธรรมแนวทางที่มอี ิทธิพลต่อสภาพจิตใจหรือกฏเกณฑ์ของความประพฤติที่
มนุษย์ควรประพฤติอย่างมีเหตุผลและดีงามมีสติปัญญา เพื่อนามาใช้ในการดาเนินชีวิต ดังนั้น จริยธรรม
อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทีร่ ดู้ ีว่าสิง่ ใดสมควรกระทาหรือไม่ควรกระทานั่นเองข้าราชการตารวจจึงควรนา
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้มากๆ
“ข้าราชการตารวจไทย”หรือตารวจแห่งชาติ(Royal Thai Police)ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นองค์กรหนึ่งที่ทาหน้าที่ดแู ลทุกข์สขุ ของประชาชน
เป็นหน่วยงานที่อุทิศตนไม่เห็นกับความเหน็ด
เหนื่อยหรือท้อแท้เพราะท่ามกลางความทุกข์และเดือดร้อน ของประชาชนตารวจต้องช่วยแก้ปญ
ั หาอย่าง
เต็มความสามารถไม่ว่าจะร้อนหรือจะหนาว จะแดดหรือฝน ไม่ทาให้ตารวจหยุดการทางานได้ เพื่อให้
ประชาชนอุน่ ใจนอนหลับด้วยความเป็นสุข ให้สมกับคาว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
๑
ตาม พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้กาหนดอานาจหน้าทีต่ ารวจไว้ความว่า สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบคุ คล อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑.รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
๒.ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัตกิ ารตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๓.ปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
๔.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมัน่ คงของราชอาณาจักร
๕.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องข้าราชการตารวจหรือสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๖.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๗.ปฏิบตั ิการอื่นใดเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่ตาม (๑)(๒)(๓)(๔)
หรือ (๕)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒

โดยอานาจของตารวจตามพฤตินัยมีแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามประเพณีที่เป็นแบบ อย่าง
มาหลายยุคหลายสมัย ตารวจมีหน้าทีร่ ักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอานาจที่จะสอบสวน
จับกุมคุมขัง ปราบปราม และเครือ่ งมือสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่อานาจเหล่านี้สามารถสร้างคุณและโทษ
ได้เท่าๆกันสุดแต่การนาไปใช้ ตารวจทุกคนจึงจาเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงไม่หลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุ
ทีท่ าให้เกิดความโลภและสามารถดารงตนอยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
ในปัจจุบนั นีม้ ีการกล่าวขานกันว่าข้าราชการตารวจเป็น “อาชีพที่ถกู สาป” ทาไมจึงเป็นเช่นนัน้
หลายสาเหตุทไี่ ด้พบและทาให้ตารวจได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์ในแง่มุมที่ไม่ดี เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตารวจที่ขาดจริยธรรม เช่น ข่าวการรับส่วย รีดไถประชาชน จึงเกิดภาพของการที่มีทั้งผู้ให้และผู้รับ
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งข่าวและภาพเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกของอินเทอร์เน็ต โลกโซเชียลทีร่ วดเร็วตาม
การพัฒนาของทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคโนโลยีที่เล็กและทันสมัยถูกนามาเพื่อใช้ในการจับผิด
ตารวจที่มาปฏิบตั ิหน้าด้วยความซื่อตรง ทุกวันนีเ้ ราต้องตกเป็นเฉลยของสังคมและประชาชนทันทีไม่มีขอ้
แก้ตัว ไม่มีการได้แก้ไข คาก่นด่า เหยียดหยามทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ภารกิจทีม่ ากมายของตารวจบทบาท
ที่ต้องกระทบกับประชาชนมากที่สดุ จึงเป็นเรื่องธรรมดาทีม่ ีทั้งคนรักและคนเกลียด อยู่ทวี่ ่าตารวจจะ
ปฏิบัตติ นเช่นไร ซึ่งเวลานี้องค์กรตารวจกาลังจะถูกลดบทบาทลง (ปฏิรูป) เนื่องจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ข้าราชการตารวจบางนายทีป่ ฏิบัตติ นไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องขาดคุณธรรมและจริยธรรม ทาให้สังคม
และประชาชนเกิดความเคลือบแคลงใจ ไม่ว่าจะเรื่องเกีย่ วกับคดีต่างๆ ซึง่ ถ้ามีการเกี่ยวพันหรือผูก้ ระทา
ผิดเป็นตารวจมักจะถูกมองเป็นพิเศษว่าจะช่วยเหลือพวกเดียวกันหรือไม่
ในขณะที่สังคมมองตารวจเพียงด้านเดียวอาจมีเหตุจูงใจให้ตารวจคิดกระทาผิดด้านจริยธรรมถ้า
เปิดใจมองถึงเงินเดือนหรือสวัสดิการอันน้อยนิดกับภาระครอบครัวที่หนักอึ้ง ประกอบกับความเครียดใน
หน้าทีก่ ารงานทีไ่ ม่เป็นเวลา ทาให้เกิดการบิดเบือนในจิตใจของตนเอง จากการที่เคยปฏิบัตติ นเป็นตารวจ
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม กลับมาเห็นแก่รายได้ที่ไม่สุจริต เช่น การรับสินบนระหว่างปฏิบัตหิ น้าที่ การ
รีดไถประชาชนทีบ่ ริสุทธิ์ เป็นต้น สานักงานตารวจแห่งชาติคงต้องอุดรอยรั่วทางด้านกายและจิตใจด้วย
ถ้าทุกอย่างอยู่ในความพอดีหรือให้ความพอเพียงแก่การดารงชีพแล้ว เหตุการณ์ที่กระทบสิทธิ์ตา่ งๆ ของ
ประชาชนคงไม่เกิดขึน้
อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับองค์กรตารวจมากที่สดุ ก็คือการขาด
จริยธรรมของผู้บงั คับบัญชาในเรื่องการแต่งตัง้ และโยกย้ายทุกระดับชัน้ มีการร้องเรียนอยู่เสมอๆว่ามีการ
วิ่งเต้นเสียเงินเสียทองกันอย่างมากมาย และนามาซึ่งการขาดขวัญและกาลังใจของผูท้ ี่ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่
แต่ไม่ได้รบั การสนับสนุนให้เติบโตขึน้ การรับราชการมาอย่างยาวนานจนคิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรืออีกสาเหตุหนึง่ อาจเป็นเพราะประเทศไทยยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ การมีพวกพ้องและสาย
สัมพันธ์อนั แนบแน่นยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองซึ่งไม่สามารถแยะออกจากองค์กรตารวจได้
____________________________________________
๑

พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ลักษณะที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๖

๓

หลักธรรมาภิบาลจึงได้ถกู หยิบยกขึน้ มาใช้ให้เป็นรูปธรรม
จากการที่ผบู้ งั คับบัญชาขาด
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถปฏิบตั ิตนทาเป็นแบบอย่างทีด่ ีได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ขาดความเชื่อถือ
ไม่เคารพยาเกรง แต่ถา้ ผู้บังคับบัญชาเป็นคนที่มีจริยธรรมคือการเป็นผู้มคี วามประพฤติดปี ฏิบตั ิชอบในสิ่ง
ที่ถูกต้องดีงาม มีความอาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจติ ใจเมตตา มีความยุติธรรมแล้วนัน้ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คง
จะได้ประพฤติปฏิบัตติ ามในกรอบความประพฤติอันดีเช่นกัน ๒หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance)
จึงเป็นการปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มคี วามหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่
รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทัง้ ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
หลักการพื้นฐานของการสร้างหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ ๖ ข้อ คือ
๑. หลักนิตธิ รรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทนั สมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัตแิ ละสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านัน้
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจ หรือตามอานาจของตัวบุคคล
๒. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ที่สะดวก
เป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาทีไ่ ปทีช่ ัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้
๓. หลักการมีสว่ นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรูแ้ ละร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การไต่สวน
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบและร่วมรับ
ผิดชอบต่อผลของการกระทานั้น
๔. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้เป็นการสร้าง กลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง และความกล้า
ที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
๕. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัด ให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
๖. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม สานึกในหน้าทีข่ องตนเอง มี ความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
จริยธรรมหากมองลงไปลึกๆ นัน้ มีพื้นฐานมาจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเริ่มต้นและเล็กที่สุด ที่มี
การอบรมสัง่ สอนให้คนประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ ตารวจมีหน้าทีอ่ ย่างไรก็ปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ถูกต้องตามขอบเขตอานาจให้ไว้เท่านัน้ การครองสติและความคิดไม่ให้เกิดความโลภ มีหริ ิโอตตัปปะ
คือคิดถึงความละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่จะกระทาลงไป ซึง่ ตารวจทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นองค์กรล้วนมีความ
แตกต่างทางด้านพื้นฐานทางครอบครัวไม่ว่าการอบรมเลี้ยงดูตงั้ แต่วัยเรียนจนถึงวัยทางาน ธรรมดาของ

๔

มนุษย์ทกุ ระดับชั้นมีความต้องการทางกายภาพที่แตกต่างกันในการดารงชีวิต นอกจากปัจจัยสี่ คือ ทีอ่ ยู่

อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สิง่ ต้องการเพิ่มขึ้นในปัจจุบนั ความต้องการคงหนีไม่พน้ ใน
ปัจจัยที่ ๕ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ และคงไม่หยุดเท่านัน้ คงมีปัยจัยที่ ๖,๗,๘..ไปเรือ่ ยๆเพราะความจาเป็น
ในชีวติ ประจาวันที่ขาดไม่ได้ ความต้องการที่ไม่สนิ้ สุดนี่เองทีเ่ ป็นตัวจัดการ เป็นตัวยั่วยุในชีวิตที่สาคัญที่
ทาให้จิตใจเกิดความอยากมีอยากได้จึงต้องดิ้นรน จนลืมความถูกต้องขาดจิตสานึกในบางครั้ง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติได้คิดและนาหลักศาสนาเข้ามาหล่อหลอมตารวจในพื้นที่ต่างๆ ให้หันมาเข้าวัดประพฤติ
ปฏิบัตติ นอยู่ในศีลธรรมเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ให้คนหยุดยั้งคิดไม่กระทาความผิด
ตัวอย่างสถานีตารวจหลายแห่งใช้โครงการเข้ามาส่งเสริมจริยธรรมตารวจ เช่น ทุกเช้าให้ตารวจออกช่วย
เหลือพระทีอ่ อกบิณฑบาตในพื้นที่ที่ตนเองตัง้ อยู่ ถือว่าเป็นสิ่งทีด่ ีเนื่องจากการอยู่ใกล้พระเหมือนได้เข้า
วัดไปครึ่งหนึ่งแล้ว จิตที่เป็นกุศลที่จะอาสาโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โครงการไทยหัวใจสะอาด โครงการพัฒนาจิต โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น ซึง่ แก่นของ
โครงการล้วนแต่เน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ทาให้จิตใจของตารวจได้รับการพัฒนาและลดการเห็น
แก่ตนและเพื่อวางแนวทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด กฏ ก.ตร.ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่อไว้ให้ข้าราชการตารวจใช้เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตารวจให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อกี ทางหนึง่
ในอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ในการทาหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ซึง่ ต้องทางานใกล้ชดิ ประชาชน
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ ถ้าตารวจผู้ใดไม่ยดึ มั่นในอุดมคติตารวจ ยากที่จะเข้าไปนัง่ ในจิตใจของประชาชนได้
อุดมคติตารวจ ทั้ง ๙ ข้อนี้ เป็นแนวทางนาไปสู่ความเป็นยอดตารวจ เป็นจริยธรรมที่จะส่งเสริมให้ตารวจ
เป็นผู้มวี ินัยดี มีหลักธรรมที่ตารวจพึงระลึกถึงในเวลาปฏิบัตหิ น้าที่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้การใช้อานาจ
และการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ักษากฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นเครื่องให้ตารวจอยู่
ในทานองคลองธรรมไม่กระทาใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเอง ตารวจโดยส่วนรวมและองค์กร นอกจาก
นั้นแล้วยังจะเป็นแรงใจให้กระทาแต่กรรมดี มีจริยธรรมประจาใจเสมอไม่คดิ กระทาความผิดเพื่อให้บรรลุ
ผลสมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทไี่ ด้รับมอบอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงานในหน้าที่ตารวจหรือ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แม้ตนเองจะต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเผชิญกับความยากลาบากทั้งปวงและในที่สดุ
จะได้รับผลกรรมที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับปณิธานที่มุ่งหมายไว้กต็ าม อุดมคติตารวจที่ตารวจทุกนาย
จะต้องท่องและจาให้ขนึ้ ใจขาดข้อหนึง่ ข้อใดไปไม่ได้ คือ
๑.เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
๒.กรุณาปราณีต่อประชาชน
๓.อดทนต่อความเจ็บใจ
๔.ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
๕.ไม่มักมากในลาภผล

๕

๖.มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
๗.ดารงตนในยุตธิ รรม
๘.กระทาการด้วยปัญญา
๙.รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
“ข้าราชการตารวจ”เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์และปฏิภาณไหวพริบแล้ว สิง่ ที่ควรจะต้องมีคือการเป็นผู้มีจริยธรรมตารวจเป็นเครื่องมือ
ชี้นาทางในการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้ไปสู่เปูาหมายของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงคาว่าจริยธรรม
ตารวจนัน้ ประกอบด้วยคาสามคารวมกัน มีความหมายรวมๆ กันว่าความประพฤติดี ความประพฤติชอบ
หรือกิริยาทีต่ ้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทีด่ ีของข้าราชการตารวจ หรือตามแบบฉบับที่ดขี องผู้ทม่ี ี
อาชีพเป็นข้าราชการตารวจ ซึ่งจริยธรรมตารวจนีม้ ีลกั ษณะเปรียบเทียบได้กับจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตั ิ
ตามแบบแผนที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้วางไว้ มิใช่เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมในทางศาสนาเท่านัน้
แต่หมายความรวมถึงหลักการสาคัญสาหรับอาชีพตารวจและข้อ
ปฏิบัตติ ามสาหรับอาชีพ ตารวจ อันเป็นเครือ่ งมือช่วยให้ผู้มีอาชีพนี้มีคุณธรรม มีวนิ ัย มีมารยาทประพฤติ
ตนเหมาะสมและปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพเป็นทีน่ ิยมเลือ่ มใสศรัทธาของประชาชน และเป็นที่เชื่อถือไว้
วางใจของรัฐบาล ซึ่งในเรื่องจริยธรรมตารวจนี้ในบางประเทศทีม่ ีกิจการตารวจเจริญแล้วได้กาหนดตัว
โครงสร้างจริยธรรมตารวจไว้เป็นที่แน่นอนชัดเจน แต่สาหรับหน่วยงานตารวจของเรายังมิได้กาหนดให้
ชัดเจนแน่นอนลงไป และยังไม่มีการกาหนดวิธกี ารเสริมสร้างจริยธรรมตารวจไว้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ
และมีการประเมินผลกันอย่างจริงจัง
การทุจริตของวงราชการทุกสาขาอาชีพ :ตัวอย่างปัญหา ที่สามารถใช้ความใกล้เคียงใน ผลการ
สารวจความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาชน ที่จัดทาโดยสภาที่ปรึกษาฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย”๓ (NO CORRUPTION)จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๗,๑๙๑ คน ทั่วประเทศพบว่าองค์กรภาคประชาชนกว่า ร้อยละ ๘๐ เห็นว่าปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยและจะมีต่อไปในอนาคต
วิธีการและรูปแบบของการทุจริตคอร์รปั ชันทีป่ ระชาชนพบเห็นมากที่สดุ มี ๖ รูปแบบ คือ
๑. การรับสินบน และของรางวัล ร้อยละ ๔๓.๙๔
๒. การวิง่ เต้นขอตาแหน่งในวงราชการ ร้อยละ ๔๒.๗๓
๓. การรับส่วย และรีดไถประชาชน ร้อยละ ๔๐.๙๔
๔. คอร์รัปชันเชิงนโยบาย ร้อยละ ๔๐.๔๓
๕. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ร้อยละ ๓๗.๙๙
๖. การทุจริตเรือ่ งเวลาหรือที่เรียกว่า “เช้าชามเย็นชาม” ร้อยละ ๓๖.๑๓

๖

ส่วนมูลเหตุสาคัญในการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน ได้แก่
๑. เจ้าหน้าทีข่ าดคุณธรรมและจรรยาบรรณ
๒. การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ และความตรงไปตรงมา
๓. เจ้าหน้าทีร่ ัฐมีอานาจมาก แต่มีรายได้น้อย
๔. ระบบงานเปิดช่องให้มีการทุจริต
จากสภาพปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ นอกจากจะส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กบั สังคมและประชาชนแล้ว ยังก่อให้
เกิดปัญหากับการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจในภาพรวมมีผลต่อขวัญกาลังใจของตารวจ เนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดขึน้ ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มอิทธิพลที่มอี านาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ระบบ
การแต่งตั้งโยกย้าย ปราศจากหลักเกณฑ์และระบบคุณธรรม มีการใช้เงินและผลประโยชน์ซื้อขายแลก
เปลี่ยน เพื่อให้ดารงตาแหน่งสาคัญ โดยปราศจากความรู้ความสามารถ มีการใช้ระบบเส้นสายเพื่อให้ตน
ก้าวหน้าบ้าง อานาจอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงเข้าครอบงาการแต่งตั้งบริหารงานบุคคลทั้งระบบ
ด้วยการจากัด จะได้สามารถควบคุมเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ทั้งหน่วยงาน ใช้เป็นกองกาลังของตนเอง ดูช่าง
ไร้มนุษยธรรม ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจที่ตงั้ ใจปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตต่างพากันเสียขวัญหมด
กาลังใจ และมองไม่เห็นอนาคตและก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตารวจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ภาพรวมขาดประสิทธิภาพล้มเหลว จนยากที่จะแก้ไข สาเหตุของปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของเจ้าหน้าที่ตารวจเกิดจากหลายปัจจัยปัญหาภายนอกและปัจจัยปัญหาภายใน จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ในระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคขวางกั้น ทาให้การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องข้าราชการตารวจที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ถ้าเรามองถึงองค์กรตารวจก็ไม่มีความแตกต่างในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และถ้าจะคิดถึงสิง่ ที่
เป็นปัญหาที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นคาว่า “โอกาส” ทาไมถึงพูดว่าโอกาสเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อ
การกระทาผิดนัน่ เองเมื่อจิตใจขาดจริยธรรมแล้วคุณธรรมก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งคาว่าคุณธรรมและ
จริยธรรม สองคานี้เหมือนพี่น้องท้องเดียวกันขาดกันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องถูกผิดที่อยูใ่ นใจ ถ้ารู้ว่าผิดใจ
เตือนแล้วว่าไม่กระทาถือว่ามีคุณธรรม แต่ถา้ รูว้ ่าผิดใจเตือนแล้วแต่ยังกระทาถือว่าผิดจริยธรรม ฉะนั้น
การแก้ไขปัญหาการรับส่วย ค่าจ้างสินบนในวงการตารวจยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆ และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะขยายวงกว้างและลุกลามมากยิ่งขึ้น

_________________________________________
๒

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๒
๓
“ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบในสังคมไทย” สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

๗

สาหรับแนวทางแก้ไขข้อแรก ต้องมีการปลูกสร้างจิตสานึกตารวจด้านจริยธรรม คุณธรรม โดยมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องเป็นพื้นฐาน อาจเป็นการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรง
เป็นวิธหี ล่อหลอมจิตใจ โดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สานักงานตารวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจมองจากการคอร์รัปชันในวงการตารวจ เกิดขึ้นในรูปแบบของการใช้อานาจโดย
มิชอบเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนการใช้อานาจนัน้ การมีค่านิยมทีไ่ ม่ถกู ต้อง ขาดคุณธรรม จริยธรรม
ในการใช้อานาจตามกฎหมาย โครงสร้างการรวมอานาจไว้ที่สว่ นกลางทาให้มีการวิง่ เต้นเพื่อผลประโยชน์
และตาแหน่งหน้าที่
แนวทางการแก้ไขข้อสอง ต้องปรับปรุงให้ตารวจทางานใกล้ชดิ ประชาชนมากที่สดุ (ชุมชน) และ
ไม่ควรมีชนั้ ยศสูงเกินความจาเป็น ยกระดับความเป็นอยู่และเกียรติภูมขิ องตารวจ โดยจัดสวัสดิการและ
รายได้ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับข้าราชการอื่น พร้อมทั้งปรับระดับการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของ
ตารวจทุกระดับชัน้ ให้สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย
หลักการสาคัญสาหรับอาชีพตารวจอีกแนวทางที่สามารถเสริมให้ข้าราชการตารวจ ได้มีความรู้
ความเข้าใจยึดถือไว้เป็นเครือ่ งสังวรในเรื่องของการเป็นตารวจที่มีจริยธรรมเพื่อมิให้ คิดผิด พูดผิด และ
กระทาผิด เช่น
๑. ข้าราชการตารวจต้องเคารพและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และตาม
กฏหมายอืน่ โดยเคร่งครัด
๒. ต้องคุ้มครองปูองกันชีวติ ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการให้การบริการใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เลือกเหล่ากาเนิด ศาสนา ลัทธิ หรือฐานะ
๓. ตารวจต้องให้ความสงเคราะห์ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพโดยสุจริต
๔. ข้าราชการตารวจทุกคนต้องพึงระลึกเสมอว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจทั้งด้าน
การรักษาความมั่นคงและการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมจะบรรลุผลสาเร็จได้ดีนนั้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชน
๕. ตารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเต็มใจ โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปูาหมายของทางราชการ
๖. ตารวจต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความมานะพยายาม จนงาน
สาเร็จผล ไม่เกียจคร้าน ละทิ้งหน้าที่โดยยังไม่มีผู้อนื่ รับผิดชอบงานต่อจากตน หรือทางานอย่างเฉื่อยชา
จนทาให้งานเสียหาย ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธา
๗. ตารวจต้องพึงระลึกว่าหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายนั้น ไม่ว่าหน้าที่ใดเป็นสิ่งที่มเี กียรติและน่า
ภาคภูมิใจ จึงจะต้องปฏิบตั ิให้สมกับเกียรติที่ได้รบั นัน้ จึงต้องปฏิบตั ิต่อประชาชนเยี่ยงมิตรและมีมนุษย
สัมพันธ์ทดี่ ีกับทุกคน
การทีต่ ารวจสามารถนาหลักธรรมของศาสนาเข้ามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ให้เป็นคนที่มี
จริยธรรมในการปฏิบัตหิ น้าที่ในอาชีพตารวจเป็นสิง่ ที่ดไี ม่น้อยทีเดียว ชีวิตการทางานที่ตอ้ งใช้ความเสี่ยง
เหมือนยืนอยูบ่ นเส้นด้ายตลอดเวลาจึงควรมีหลักศาสนามาเป็นเครื่องเตือนใจและยึดเหนี่ยวไม่ให้หลงผิด
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หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้องที่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละลดความประมาทลงในชีวติ ได้แก่
๑. อิทธิบาท ๔ หลักธรรมทีน่ าไปสู่ความสาเร็จ(เหมาะกับข้าราชการตารวจใช้ปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วย
ความอุตสาหะและเสียสละ) ประกอบด้วย
๑.ฉันทะ
การพอใจในสิ่งทีต่ นเองทาและทาด้วยใจรัก
๒.วิรยิ ะ
ความพากเพียรและพยายามที่จะกระทาสิ่งนัน้ ๆ
๓.จิตตะ
การฝักใฝุตั้งใจที่จะทาสิ่งใดๆไม่ฟุูงซ่าน
๔.วิมงั สา
การใช้ปัญญาใคร่ครวญในปัญหาด้วยปัญญา
๒. ฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมสาหรับคุณสมบัตใิ ห้ประสบผลสาเร็จ(เหมาะกับผู้บังคับบัญชา
นาไปใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา)ประกอบด้วย
๑.สัจจะ
ความจริงใจ
๒.ทมะ
การฝึกบังคับและควบคุมตน
๓.ขันติ
ความขยันหมั่นเพียร
๔.จาคะ
การเสียสละและแบ่งปัน
๓. สังคหวัตถุ ๔ ธรรมในหลักของการครองใจคน(เหมาะสาหรับข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ในชุมชนต่างๆเพื่อให้ได้ใจประชาชน) ประกอบด้วย
๑.ทาน
การให้ การเสียสละ
๒.ปิยะวาจา การพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวาน
๓.อัตถจริยา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๔.สมานัตตา การเป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลาย
๔. สัปปุริสธรรม ๗ คือธรรมของบุรุษ ๗ ประการที่พึงมี ประกอบด้วย
๑.ธัมมัญญุตา
ความรู้จกั ธรรม
๒.อัตถัญญุตา
ความรู้จกั ผลของการกระทา
๓.อัตตัญญุตา
ความรู้จกั ตน
๔.มัตตัญญุตา
ความรู้จกั ประมาณ
๕.กาลัญญุตา
ความรู้จกั กาล
๖.ปริสัญญุตา
ความรู้จกั ชุมชน
๗.ปุคคลัญญุตา
ความรู้จักบุคคล
“ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่
เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล
ทิง้ ทรัพย์สมบัติทงั้ หลายให้ปวงชน
แม้รา่ งตนเขายังเอาไปเผาไฟ
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่า
เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้ามามิเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไร
เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา”
จากตัวอย่างของหลักธรรมที่ได้ยกขึ้นมานี้ คงจะทาให้เกิดจริยธรรมในจิตใจขึ้นได้และสามารถที่จะเปลี่ยน
สถานการณ์ทดี่ ูวา่ จะแก้ไขยากและจะเกิดความรุนแรงจนต้องใช้อาวุธ กลับเปลี่ยนเป็นการเจรจาพูดคุย
ลดความสูญเสียในหลายฝุายได้ เนื่องจากการได้รบั การฝึกฝนทาให้เกิดสติ มีสมาธิคดิ ไตร่ตรอง ควบคุม
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อารมณ์ได้ มีความรอบคอบมากขึน้ ธรรมะหรือหลักธรรมมีประโยชน์มากมายเมื่อปฏิบัติให้เป็นตารวจที่มี
จริยธรรมจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย ประชาชนก็เกิดความศรัทธาไว้วางใจ เกิดความรักใคร่ ให้ความ
ร่วมมือ การปฏิบัตติ นไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในวันสองวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ หรือเดือนสองเดือน แต่จะ
ใช้เป็นระยะเวลาเรื่อยๆ จากวินาที เป็นนาทีและเป็นชัว่ โมง จากนั้นทุกอย่างก็จะถูกปลูกฝังด้วยตัวเอง
อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่รตู้ วั เพราะจริยธรรมไม่มรี ูปร่างหน้าตาให้เห็นเมื่อเราเป็นคนที่ทาได้จะปรากฏที่
จิตใจของเราเอง ไม่ใช่จะประสบผลสาเร็จเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นยังรวมถึงครอบครัว องค์กร สังคมและ
ประเทศชาติอีกด้วย
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าทีข่ องตารวจถ้ามองในจุดมุง่ หมายแล้วใช้เป็นเครือ่ งควบคุมกายวาจา
และใจให้ขา้ ราชการตารวจกระทาสิง่ ที่ถกู ต้องดีงามรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง มีความคิดทีเ่ ป็น
ระบบมีทัศนคติที่ดตี ่อทุกๆอาชีพ และมีวนิ ัยในการทางาน จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่นนั้ สร้างความสุข
และส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างยั่งยืนความพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมหาภูมิพลในรัชกาลที่ ๙ ถือได้วา่ เป็นมงคลชีวิตที่ทา่ นได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย
ถ้าเราเดินตามรอยพ่อหลวงได้ เชื่อว่าทุกชีวิตย่อมมีความสุขไม่เดือดร้อนทุกข์ใจในการไขว่คว้าสิง่ ที่นอก
เหนือความสามารถของตนจนนาพาไปสู่การขาดจริยธรรมและกระทาผิดในอาชีพของตนเอง
การเสริมสร้างจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้กบั ข้าราชการตารวจเพื่อให้
รู้หน้าที่ของตนในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ควรมีขอ้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ความสานึกในหน้าที่ (ข้อนี้สาคัญ) อานาจและหน้าที่ทไี่ ด้รับให้มาเท่าใดก็ควรจะไม่ทาเกิน
ขอบเขตทีไ่ ด้รับ เช่น หน้าทีจ่ ราจรก็ไม่ควรจะไปก้าวก่ายงานของปูองกันปราบปราม
๒. การรับใช้และช่วยเหลือผู้อนื่ การเป็นเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า
เช่นประชาชนขอความช่วยเหลือต้องเข้าช่วยเหลือโดยทันที
๓. การมีมรรยาทของตารวจ ความมีคุณสมบัติของการเป็นตารวจ อ่อนโยน สุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน จะทาให้ประชาชนเกิดความรักใคร่
๔. การรู้จักสันโดษ ความรู้จักพอในในสิ่งทีต่ นเองมีอยูต่ ามอัตภาพ ไม่ดิ้นไขว่คว้าจนเกินตัว
จนนาพาไปสู่การคิดที่จะกระทาผิด มีแค่ไหนใช้แค่นั้น ชีวิตก็มีความสุขได้
๕. ความไม่ประมาท งานตารวจเป็นงานที่เสีย่ งอันตรายตลอดเวลาตารวจจึงต้องพึงระวังและ
ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ การวางแผน
และเทคโนโลยีที่นามาใช้ จึงควรรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ
๖. การรูจ้ ักควบคุมอารมณ์ การปฏิบัตหิ น้าที่กับประชาชนจะมีการกระทบกระทั่งกันเสมอ
ไม่วา่ จะเป็นการด่าทอหรือทาร้ายร่างกายตารวจต้องมีจติ ใจที่เข้มแข็งทาหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ มี
สติในการแก้ปัญหา จึงควรอดทนต่อความเจ็บใจให้มากที่สุด
๗. การดารงชีวติ ที่เรียบง่ายพอเพียง ความเพียงพอและพอเพียงนความเป็นอยูข่ องตนเอง
ตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาล ๙ ทรงพระราชทานแก่คนไทยทั้งประเทศ ตารวจเงินเดือนน้อยงานหนักแต่
ก็สามารถดารงชีวติ อยู่อย่างเรียบง่ายได้ไม่ยาก ถ้าชีวติ ตัง้ ไว้บนพื้นฐานแห่งความพอดี
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๘. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรหรือเรียกว่าความสามัคคี เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ว่า
ภาครัฐหรือเอกชนต้องการมากที่สุด เพราะความสามัคคีนามาซึง่ พลังการทางานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ
เพราะไม่มีใครสามารถทางานเพียงคนเดียวได้ ถ้าตารวจรักกันและมีความสามัคคีกันองค์กรก็จะมีแต่
ความสาเร็จ
๙.การเป็นคนดีมจี ริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ปฏิบัตไิ ด้เป็นกุศลทัง้ แก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน
องค์กร ประชาชน สังคมและประเทศชาติ จริยธรรมคุณธรรมน้อมนาจิตใจ ทาให้เกิดศีลธรรมที่พึงปฏิบตั ิ
ตารวจควรยึดมั่นและนาไปเป็นหลักในการดารงตนได้เพื่อขจัดกิเลสต่างๆ ทีข่ ัดขวางการปฏิบัตหิ น้าที่ให้
เกิดความถูกต้องดีงาม
๑๐.การมีคุณสมบัตเิ ป็นผูด้ ี การเป็นตารวจมีเครื่องแบบสีกากี ที่ยากจะมีใครได้สวมใส่และ
หลายๆคนที่อยากมีโอกาสนัน้ แต่ก็ไม่มี ดังนั้นตารวจต้องสุภาพ เรียบร้อย วางตัวให้เหมาะสม อ่อนน้อม
รู้จักดูแลร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้ถูกระเบียบของทางราชการกาหนด(SMART POLICE)
ทัง้ หมดนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัตติ นให้เป็นตารวจผูม้ ีจริยธรรม ที่จะทาให้จิตใจดีมีความสุข
จะส่งผลให้เราเป็นตารวจทีม่ ีบุคลิกภาพทีด่ ีตามไปด้วย มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน ส่วนสิง่ ที่ขาด
ไม่ได้คือต้องไม่ทุจริตต่อหน้าที่ของตนเองไม่วา่ จะรูห้ รือไม่รู้กต็ าม เพราะเราเป็นข้าราชการตารวจทีม่ ี
กฎหมายในมือจึงไม่ควรจะเป็นผู้ที่กระทาผิดเสียเอง ไม่ควรที่จะใช้กฎหมายเกินขอบเขตอานาจหน้าที่ที่
ได้รบั อยู่จนทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การใช้กิริยาวาจาต้องสุภาพอ่อนโยนเต็มใจให้บริการ
เพราะทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา ตารวจต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถมีสุขภาพ สมรรถภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ มีการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความคิดและจิตใจอยู่เสมอโดยสามารถนาหลักธรรม
คาสอนมาใช้หรือไปปฏิบตั ิทวี่ ัดก็ได้ ตามโอกาส เวลาหรือสถานทีท่ ี่เหมาะสม และตารวจควรสร้างวินัย
ให้กับตนเอง ควรรู้บทบาทหน้าทีข่ องตนเองและที่สาคัญไม่ควรไม่ดูถกู และเหยียดหยามประชาชน
ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ ผู้ทคี่ อยดูแลรักษาให้เกิดความสงบกับราษฎร คากล่าวที่วา่ “ตารวจเป็นผู้
พิทักษ์รับใช้ประชาชน ไม่ใช่นายประชาชน” รวมทัง้ อุดมคติ ๙ ข้อ ที่ทุกหลักสูตรในการอบรมและพัฒนา
ข้าราชการตารวจไม่วา่ ชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน ได้เปล่งเสียงออกมาพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ
แสดงถึงพลังอันเข้มแข็ง ความสามัคคี ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน แม้ตารวจจะถูกสังคมตาหนิและถูก
จับจ้องอยูต่ ลอดเวลาในการปฎิบัตหิ น้าทีท่ ี่ไม่โปร่งใสทั้งในวงการและนอกวงการ มีการเรียกรับส่วยหรือ
สินบนดังทีเ่ ป็นข่าวอยู่เสมอๆ ตารวจบางนายยังขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัตหิ น้าที่ยงั มีความ
อ่อนไหวกับความโลภและสิง่ ล่อใจต่างๆ ซึ่งอาจมาจากหลายๆสาเหตุทาให้ตอ้ งดิน้ รนเพื่อความอยู่รอด
ซึ่งเป็นวิถีทางที่ผิดและไม่ถูกต้องเป็นการใช้อานาจในทางที่ไม่ชอบ ตารวจทุกคนจึงควรตั้งมั่นอยู่ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีมีจริยธรรมนาการดารงชีวติ ไม่วา่ การปฏิบัตหิ น้าที่นนั้ จะยากลาบากเพียงใด ไม่วา่
จะปัจจุบนั หรืออนาคตสานักงานตารวจแห่งชาติจะเป็นไปในทิศทางใด การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสามารถ
ที่กระทาได้หมด แต่สิ่งทีไ่ ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือการมีจริยธรรมซึง่ มีอยู่ในจิตใจของตารวจแต่ละคน
อยู่ที่ว่าจะนาออกมาใช้ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ ได้หรือไม่เท่านั้นเอง
**********************************************
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เอกสารอ้างอิง
สานักงานตารวจแห่งชาติ. การกาหนดอานาจหน้าทีข่ องตารวจ.พระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ.
ลักษณะที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๖. ๒๕๔๗
สานักงานตารวจแห่งชาติ. แนวทางปฏิบตั แิ ละการเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตารวจ.
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ. ๒๕๕๓
สานักนายกรัฐมนตรี. หลักธรรมาภิบาล การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลและควบคุม
กิจการต่างๆ. ระเบียบการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี. ๒๕๔๒
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม. รณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบในสังคมไทย
(NO CORRUPTION). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๗

