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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม       
๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม    
๓) เพ่ือบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา และ  
๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” ได้ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
แบบวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) และบูรณาการด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และ จัดทําบท
สัมภาษณ์เพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว จึงนํามาวิเคราะห์ จัด
จําแนก และดําเนินการบูรณาการโดยพิจารณาความสอดคล้องกับเน้ือหาท่ีเป็นผลการวิจัยจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร แล้วนํามาใช้ในการจัดทํารูปแบบ (Model)  สําหรับการบูรณาการ
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม คือ การดําเนินงานของ ๔ หน่วยงาน 

ได้แก่ ตํารวจซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือแสวงหาผู้กระทําผิด อัยการซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ฟ้องผู้กระทําผิด ศาลซึ่งมีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่อผู้ที่กระทําผิด ราชทัณฑ์ซึ่งมี
อํานาจหน้าที่บังคับโทษทางอาญาแก่ผู้กระทําผิด   

๒) หลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมใน
งานวิจัยน้ี ได้แก่ หลักพุทธปรัชญาในหัวข้อต่อไปน้ี ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔  และหลกัอคติ ๔ 
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๓) การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา
จะต้องใช้วิธีนําหลักธรรมดังกล่าวมาบูรณาการเพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษา
คดี และด้านการบังคับโทษ มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี คือ การบังคับใช้กฎหมาย
อาญาอย่างมีศีลธรรม มีความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส 

๔) องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือรูปแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา เรียกว่า “MIT” Model กล่าวคือ M = Morality ได้แก่
ความมีศีลธรรม เกิดจากการบูรณาการข้อบกพร่องของการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม ด้วยมรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ I = Integrity ได้แก่ ความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่
ถูกต้อง เมื่อมีศีลธรรม รักษาศีลธรรมไม่ไปละเมิดศีลธรรม ก็ช่ือว่ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง และ 
T = Transparency ได้แก่ ความโปร่งใส เมื่อมีศีลธรรม มีความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
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ABSTRACT 
 

The objectives of the dissertation entitled “The Model of Criminal  Law 
Enforcement in Justice System according to Buddhist Philosophy” were as follows : 
1) to study the criminal law enforcement in justice system, 2) to study the 
appropriate Buddhist Philosophy  for the criminal law enforcement in justice system, 
3) to integrate the criminal law enforcement in justice system according to Buddhist 
Philosophy, and 4) to propose guidelines and a new ideology of an integrative model 
of the model of criminal law enforcement in justice system according to Buddhist 
Philosophy. This study followed a qualitative research with a documentary research 
pattern integrated with in-depth interviews. The data collected from documents and 
in-depth interviews were brought to analysis, classification, and integration into a 
model for the criminal law enforcement in justice system according to Buddhist 
Philosophy. 

The results of the study were found that 
1) Criminal law enforcement in justice system is normally implemented by 

four government agencies; the police who have duties in investigating and finding the 
offenders, the prosecutors who make prosecution orders to the offenders, the court 
who testifies at hearings and judges the offenders, and the corrections officers who 
impose the criminal penalty upon the offenders.                                                                         

2) The appropriate Buddhist Philosophy principles for the criminal law 
enforcement in justice system are the Four Noble Truths and the four Prejudices.  
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3) To integrate the Criminal Law enforcement in justice system according to 
the Buddhist Philosophy needs to be applied appropriately and rightly with the 
discretion of law enforcement officers in the justice system; investigation, 
prosecution, judgment, and enforcement. Proceedings the Criminal Law enforcement 
in justice system based on morality integrity and transparency could produce a good 
result to the justice system. 

4) The new ideology derived from this study was an integrative model for the 
Criminal Law enforcement in justice system according to the Buddhist Philosophy. 
The model was called "MIT" Model which came from Morality in integrating the 
Criminal Law enforcement in justice systems with Magga in the Four Noble Truths 
and the four prejudices, Integrity to do the right things, and  Transparency on working 
with morality and without prejudices. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี  ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าผู้ก่อกําเนิดพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาที่หล่อหลอมให้ผู้วิจัยมีสติปัญญาจนเกิดเป็นความรู้
และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการครองตน ครองคน ครองงาน ได้จนถึงทุกวันนี้ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จบริบูรณ์ด้วยความเมตตานุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย กราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เป่ียมล้นไปด้วยความเมตตาต่อ
ผู้วิจัย ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการช้ีแนะ อ่านงาน ติดตาม ถามข่าวถึงความคืบหน้างานวิจัยจน
ทําให้งานวิจัยสําเร็จได้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ 
อัตพัฒน์  พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) พระมหาสมบัติ คุเณสโก (ดร.) ผศ.ดร. ธีรัตม์  
แสงแก้ว  ที่ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างดีย่ิงจนทําให้งานดุษฎีนิพนธ์
เล่มน้ีสมบูรณ์ขึ้น 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทําวิจัย และให้สัมภาษณ์จนงานวิจัยสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้บริการที่ดี
เย่ียมสนับสนุนการทําดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จ 

ขอขอบคุณพ่ีน้องร่วมรุ่น ดร.ธีระศักด์ิ วัฒนถาวรวงศ์  ดร.เพ็ญศรี คล่องการเขียน ดร.อําพล 
บุดดาสาร และอีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องตลอดจนคอยให้
กําลังใจด้วยดีเสมอมา  

ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้ให้กําเนิดชีวิต ตลอดถึงครอบครัวคุ้มไข่นํ้า ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณพ่อทองดํา คุ้มไข่นํ้า ผู้จากไปก่อนเวลาที่งานวิจัยน้ีจะสําเร็จลุล่วง คุณแม่มะลิ คุ้มไข่นํ้า 
คุณอาปรียารัตน์ รักวานิช ตลอดจนญาติพ่ีน้อง ภรรยาและบุตรธิดาของผู้วิจัย ที่เป็นแรงบันดาลใจให้
ผู้วิจัยมุ่งมั่น  มุมานะ ขยัน และอดทน จนทําให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ 

 
ดุสิต ชูแข 
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หน้าที่ ๗๘. เป็นต้น  
  



ซ 

 

สารบญั 
    หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบญัคํายอ่  ฉ 
สารบญั  ซ 
สารบญัตาราง 
สารบญัแผนภูมิ 

 
 

ฏ 
ฐ 

 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ วิธีดําเนนิการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ข้อจํากัดในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๘ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒๓ 
 ๑.๙ คํานยิามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๒๓ 
 ๑.๑๐ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย ๒๓ 

 

บทท่ี ๒ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๒๖
 ๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญา ๒๖
  ๒.๑.๑ ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม ๒๗
  ๒.๑.๒ แนวคิดความเป็นธรรมตามกฎหมาย ๓๓
  ๒.๑.๓ แนวคิดการบังคับใช้กฎหมายอาญา ๓๔
  ๒.๑.๔ ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย ๓๖
 ๒.๒ ระบบงานยุติธรรมทางอาญา ๔๑
  ๒.๒.๑ ระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันอาชญากรรม ๔๑



 
 

ฌ 

  ๒.๒.๒ ความหมายของคําว่ากระบวนการยุติธรรม ๖๔
  ๒.๒.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา ๖๕
  ๒.๒.๔ ปรัชญาพื้นฐานทางอาชญาวิทยา ๖๘
 ๒.๓ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๗๑
  ๒.๓.๑ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๗๑
  ๒.๓.๒ ผลการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๗๕
 ๒.๔ บทสรุป ๗๙

   
 บทท่ี ๓ หลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน

กระบวนการยุติธรรม 
 

๘๑
 ๓.๑ ลักษณะท่ัวไปของหลักพุทธปรัชญา ๘๑ 
 ๓.๒ หลักอริยสัจ ๔ ๘๖ 
  ๓.๒.๑ ความหมายของอริยสัจ ๔ 

๓.๒.๒ องค์ประกอบของหลักอริยสัจ ๔ 
๘๖ 
๘๗ 

           ๓.๒.๒.๑ หลักของทุกขสัจ ๘๙ 
           ๓.๒.๒.๒ หลักของสมุทยสัจ ๙๗ 
  

  
         ๓.๒.๒.๓ หลักของนิโรธสัจ 
         ๓.๒.๒.๔ หลักของมรรคสัจ 
๓.๒.๓  หลักอริยสัจ ๔ ที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน   
           กระบวนการยุติธรรม 

๑๐๑ 
๑๐๓ 

 
๑๐๕ 

 
 

๓.๓ 
 
 
 
 
 
 
๓.๔    

หลักอคติ ๔ 
๓.๓.๑ ความหมายของอคติ ๔ 
๓.๓.๒ ความสําคัญของอคติ ๔ 
๓.๓.๓ ลักษณะของอคติ ๔ 
๓.๓.๔ ประเภทของอคติ ๔ 
๓.๓.๕ หลักอคติ ๔ ที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน      
         กระบวนการยุติธรรม 
สรุปหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 

๑๐๖ 
๑๐๖ 
๑๐๘ 
๑๐๙ 
๑๐๙ 

 
๑๐๙ 
๑๑๐ 

   

 
 
 



 
 

ญ 

บทท่ี ๔ การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม
ตามแนวพุทธปรัชญา 

      
  ๑๑๑

 ๔.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการสืบสวนสอบสวน
ที่บูรณาการตามแนวพุทธปรัชญา 

 
๑๑๔ 

 
 

๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการฟ้องคดี
ที่บูรณาการตามแนวพุทธปรัชญา 

 
 ๑๑๙ 

 ๔.๓ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการ
พิจารณาพิพากษาคดีที่บูรณาการตามแนวพุทธปรัชญา 

 
 ๑๒๕ 

 ๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการบังคับ
โทษที่บูรณาการตามแนวพุทธปรัชญา 

 
 ๑๓๑ 

 ๔.๕ บทสรุป    ๑๓๖ 
   

บทท่ี ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๓๘
 ๕.๑ บทสรุป  ๑๓๘ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย  ๑๔๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  ๑๔๗ 
  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๔๗
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  ๑๔๗ 
   

บรรณานุกรม  ๑๔๘
   

บุคลานุกรม  ๑๕๔
   

ภาคผนวก  ๑๕๖ 
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๕๗
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๑๕๙
 ภาคผนวก ค หนังสือเชญิวิทยากรวิพากย์ผลงานดุษฎีนิพนธ ์ ๑๖๓
 ภาคผนวก ง หนังสือขออนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ๑๖๕
 ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์ ๑๗๓
 ภาคผนวก ฉ ประกาศการนาํเสนองานดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา

พุทธศาสนาและปรัชญา ๑๘๐



 
 

ฎ 

 ภาคผนวก ช ภาพถ่ายการนําเสนองานดุษฎีนิพนธ ์ ๑๘๒
 
ประวัติผู้วิจัย 

   
๑๘๔

 



 
 

ฏ 

สารบัญตาราง 
          หน้า 

ตารางที่  ๔.๑ การนําหลักพุทธปรัชญามาบูรณาการกับการบังคับใช้ กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมด้านการสืบสวนสอบสวน 

 
๑๑๙ 

ตารางที่  ๔.๒ การนําหลักพุทธปรัชญามาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมด้านการฟ้องคดี 

 
๑๒๕ 

ตารางที่  ๔.๓ การนําหลักพุทธปรัชญามาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 

 
๑๓๑ 

ตารางที่  ๔.๔ การนําหลักพุทธปรัชญามาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมด้านการบังคับโทษ 

 
๑๓๖ 

 



 ฐ 

  สารบญัแผนภูมิ 
                  หน้า 

แผนภูมิที่ ๑.๑   แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจัย ๒๔ 
แผนภูมิที่ ๒.๑   แสดงลาํดับกระบวนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ๒๙ 
แผนภูมิที่ ๒.๒   แสดงกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ๓๐ 
แผนภูมิที่ ๒.๓   แสดงทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement theory) ๔๐ 
แผนภูมิที่ ๕.๑   แสดง “MIT” MODEL ๑๔๕ 
 



 
 

บทที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Law Enforcement) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการมีกฎหมายอาญา (Criminal Law) กล่าวคือ กฎหมายอาญาน้ันเปรียบเสมือนเป็น
เครื่องมือสําหรับใช้ในการควบคุมสังคม แต่เมื่อต้องการที่จะควบคุมสังคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายอาญานั้น รัฐจําเป็นต้องจัดให้มีกําลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นการ
เฉพาะ เพราะการมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน ก็เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
การท่ีจะดําเนินการกับผู้กระทําความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี การ
พิจารณาพิพากษาคดี และการลงโทษผู้กระทําความผิด หากปราศจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่
กฎหมายกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาเสียแล้ว การท่ีจะนําผู้กระทํา
ความผิดทางอาญามาลงโทษตามสมควรแก่ความผิดก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ น่ันก็หมายความว่าสิทธิ
เสรีภาพอย่างแท้จริงของคนในสังคมก็หมดไปหรืออาจจะเหลือน้อยเต็มที ซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่รัฐจําเป็นต้องจัดต้ังขึ้น เพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาน้ันเรียกกันว่า 
“กระบวนการยุติธรรม หรือระบบงานยุติธรรม” ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ๔ หน่วยงาน ได้แก่
ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ทั้ง ๔ หน่วยงานจะเป็นผู้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่
ผู้กระทําความผิดทางอาญา ดังน้ัน หากจะกล่าวว่ากฎหมายอาญาคือเคร่ืองมือในการควบคุมสังคม 
การบังคับใช้กฎหมายอาญาก็คือ วิธีการใช้เครื่องมือเพ่ือนําไปสู่การควบคุมสังคมก็คงไม่ผิด ทั้งน้ีผู้ที่จะ
ใช้เครื่องมือจะต้องรู้จักวิธีการใช้เคร่ืองมืออย่างถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ หน่วยงาน ดังที่กล่าวมาจะต้องบังคับใช้กฎหมายอาญาที่เกิดจากความเห็น 
ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง การบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างถูกต้องจะนําไปสู่ความ
ยุติธรรม “กฎหมายอาญาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันน้ันเป็นเพียงหลักการอย่างหน่ึงของการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งไม่สามารถจะบรรลุผลในตัวของมันเองได้ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
กระบวนการที่จะนําเอากฎหมายเหล่าน้ันมาใช้บังคับโดยเราเรียกกระบวนการดังกล่าวว่ากระบวนการ
ยุติธรรม (Criminal Justice System)”๑ 

                                                            

 
๑พลตํารวจโทแสวง ธีระสวัสด์ิ, , หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, ๒๕๓๐), หน้า ๒๓๕.  



 ๒ 

 แต่อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายไม่อาจกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่เพราะปัญหา ดังต่อไปน้ี  
 ๑. ระเบียบ ระบบ แบบแผนในการบังคับใช้กฎหมาย ขัดขวางมิให้บังคับใช้กฎหมายเกินสิทธิ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชน 
 ๒. ความคลุมเครือของกฎหมาย ทําให้ยากแก่การแปลความจึงไม่อาจเอาผิดต่อผู้กระทํา
ความผิดได้ 
 ๓. ปัญหาในทางเทคนิค อาทิ เวลา บุคลากร เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน เมื่อสิ่งเหล่าน้ี
ไม่เพียงพอ หรือขาดคุณภาพก็ไม่อาจจะปฏิบัติงานได้เต็มที่ 
 ๔. ความต้องการขององค์กร ซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่าความผิดอย่างใดควรบังคับใช้ 
ความผิดอย่างไหนไม่ควรบังคับใช้ 
 ๕. อุดมการณ์ หรือค่านิยม ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนทําให้ต้องมีการเลือกบังคับใช้กฎหมาย 
 ๖. ความกดดันหลาย ๆ ด้านของสังคมทําให้ไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่๒ 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่วิกฤติ 
สาเหตุสืบเน่ืองมาจากปัญหาทั้ง ๖ ประการ ดังที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น ประกอบกับความเจริญเติบโต
ของสังคมไทยที่เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมข้ึนอย่าง
มากมาย อาทิ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างกันมาก จนกระท่ังคนรวยหรือคนท่ีมีเงิน หรือมี
วัตถุมากกลายเป็นคนที่มีโอกาสทางสังคมสูง ส่วนคนยากจนขัดสนเงิน หรือขัดสนวัตถุต้องกลายเป็น
คนที่ขาดหรือด้อยโอกาสทางสังคม หากคนร่ํารวยเกิดการกระทําผิดต่อกฎหมายอาญา ก็มักจะใช้
อํานาจเงินหรือความมีโอกาสทางสังคมที่สูง หลีกเลี่ยงจากการถูกบังคับใช้กฎหมาย แต่หากคน
ยากจนเกิดการกระทําความผิดทางอาญาก็มักจะถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ จึงปรากฏเป็นข้อเท็จจริงอยู่เสมอว่าสังคมไทยมีสองมาตรฐานในการบังคับใช้
กฎหมายอาญา (Double Standard) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทําให้คนในสังคมไทยเกิดแนวคิด ค่านิยม ใน
การแสวงหาเงินหรือวัตถุ เพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความยากจนและหลุดพ้นจากการด้อย
โอกาสทางสังคม โดยไม่ได้สนใจว่าความร่ํารวยหรือการมีวัตถุนั้นจะได้มาด้วยวิธีการที่ถูกหรือ
ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมไทย 
    สังคมไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้ดู

เหมือนว่ากฎหมายไทยน้ันไม่ศักด์ิสิทธ์ิ ใครมีเงินมีอํานาจก็อาจทําให้ระบบกฎหมายไร้
ผลไปได้ จึงดูเหมือนว่าความเป็นธรรมและความเสมอภาคตามกฎหมายน้ันไม่เท่าเทียม

                                                            

 ๒อัณณพ ชูบํารุง, อาชญาวิทยาและอาชญากรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๓๒), หน้า ๓๑. 



 ๓ 

กัน ทําให้คนทั่วไปน้ันคิดว่าคดีความน้ันสามารถว่ิงเต้นได้ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวน้ีเป็น
การบ่ันทอนความเช่ือถือระบบกระบวนการยุติธรรม และระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย๓  

 
          ความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในสังคมไทย เกิดจากการใช้ดุลพินิจตาม
อําเภอใจในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาอันเกิดจากตัวบุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดศีลธรรม คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการจงใจ 
ฝ่าฝืนตัวบทกฎหมาย เพราะหลงคิดผิดว่ามีอํานาจรัฐอยู่ในมือแล้วสามารถใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ
กระทําการทุกอย่างโดยไม่เกรงกลัวต่อตัวบทกฎหมาย หรือคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา มีการใช้วิธีการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น การ 
ยัดเยียดข้อหาให้แก่ผู้บริสุทธ์ิ หรือที่เรียกกันว่าใช้วิธีการจับ “แพะ” โดยการสร้างพยานหลักฐานที่เป็น
เท็จหรือทําลายพยานหลักฐานที่สําคัญในคดี กรณีศึกษาที่เก่ียวกับความไม่เป็นธรรมของการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายที่
ร้ายแรงที่สุดส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมากก็คือ คดีฆาตรกรรม นางสาวเชอร์รี่ 
แอน ดันเคิน  “คดีน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สร้างพยานหลักฐานเท็จ เพ่ือยัดเยียดข้อหาให้กับผู้บริสุทธ์ิทั้ง ๕ 
ราย ว่าได้ร่วมกันฆ่า นางสาวเชอร์รี่ แอน ดันเคิ่น ต่อมาพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องคดีผู้บริสุทธ์ิ ๔ ราย 
ทําให้ผู้บริสุทธ์ิเหล่าน้ีต้องตกเป็นแพะรับบาป”๔ การจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายโดยการเลือกปฏิบัติใน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ของผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่ง
ช่ัวร้ายอย่างย่ิง ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมและขาดความถูกต้องชอบธรรม ทําให้สังคมไทยต้องตก
อยู่ในความหวาดระแวงเพราะรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่แน่ใจว่าวันใดวัน
หน่ึงอาจจะตกเป็นแพะรับบาปในความผิดที่ตนเองมิได้ก่อขึ้น เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นน้ีจึงอาจทําให้
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาที่ไม่สุจริตบังคับใช้กฎหมายอาญาในทางทุจริตได้ ปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย จึงเป็นปัญหาที่อยู่ในขั้นวิกฤติที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นน้ันแล้วจะไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้และเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ไม่

                                                            

 
๓ปิยะนุช  โปตะวินิช, “หน่วยที่ ๑๐ การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย” เอกสารการสอน 

ชุดวิชาความรู ้เบื ้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที ่ ๘ – ๑๕ ,  (นนทบุรี : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๘๖.   
 ๔ธานินทร์ กรัยวิเชียร, คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, เอกสารการบรรยายเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, (กรมราชทัณฑ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔. (อัดสําเนา) 



 ๔ 

สามารถอํานวยความยุติธรรมได้ก็จะเกิดการแก้แค้นกันเองในลักษณะที่เรียกว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
นําไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทย 
 ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน เกิดจากการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาตามอําเภอใจ ซึ่งมีสาเหตุจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาขาด
การศึกษาเรียนรู้ในทางธรรมควบคู่กับการเรียนรู้ในทางวิชาการที่ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง 
เมื่อไม่มีการศึกษาเรียนรู้ในทางธรรม จึงขาดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม
ทางด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาจึงไม่สามารถที่จะกําหนดรู้
ทุกข์อันเป็นตัวปัญหาของตนเองและของผู้อ่ืน รวมตลอดถึงของชุมชน สังคมได้ เมื่อไม่รู้จักทุกข์หรือ
ปัญหาก็ไม่คิดที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุของทุกข์หรือปัญหานั้น ๆ จึงทําให้ขาดการดําเนินการแก้ไขทุกข์
หรือปัญหาตามวิธีการของมรรค ซึ่งเป็นองค์ธรรมสุดท้ายในหลักอริยสัจ ๔ ส่งผลให้ไม่สามารถหลุดพ้น
จากความทุกข์หรือปัญหาได้ เมื่อความทุกข์หรือปัญหาเข้ามาทับถมมากขึ้น ๆ จึงเกิดเป็นปัญหาทาง
จิตใจหรือที่เรียกกันว่าเป็นโรคทางจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งมี
มูลเหตุมาจากกิเลส ได้แก่ อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน “อวิชชา คือความไม่รู้ ตัณหา คือความอยาก 
อุปาทาน คือความยึดมั่น เหล่านี้เป็นเครื่องมือทําให้คนเราตกอยู่ในสภาพของความป่วยในทาง
วิญญาณ (Spiritual Disease)”๕ การรักษาโรคทางวิญญาณนั้นจําเป็นต้องใช้ความรู้ทางธรรม
เข้าทําการรักษาหรือที่เรียกกันว่าใช้ “ธรรมเป็นโอสถ” โรคทางวิญญาณจึงจะบรรเทาเบาบางหรือ
หายขาดลงได้ หลักธรรมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายอาญามีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม จนสามารถท่ีจะควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้อยู่ในระดับที่ทนทานได้ 
(Tolerable limit) โดยที่ไม่ส่งผลกระทบถึงจิตใจจนเกิดเป็นโรคทางวิญญาณ ได้แก่ หลักธรรมที่เป็น
หัวใจสําคัญที่ทําให้เข้าใจถึงสาเหตุของความทุกข์หรือปัญหาและรู ้แจ้งถึงแนวคิด เป้าหมาย 
วิธีการ ในการดับทุกข์หรือปัญหาที่เรียกกันว่าหลักอริยสัจ ๔ ซึ่งหลักธรรมนี้ ครอบคลุมหลักคํา
สอนท้ังหมดในทางพุทธปรัชญา “ธรรมกํามือเดียวน้ีก็ได้แก่เรื่องที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องอริยสัจ อริยสัจ
สี่ประการ หมายความว่า เรื่องนอกจากเร่ืองน้ีไม่จําเป็นรู้ก็ได้ ไม่รู้ก็ได้ รู้ก็เป็นเพียงความรู้สําหรับความ
รอบรู้ที่จําเป็นแก่มนุษย์ก็คือเรื่องอริยสัจ พอเหมาะพอดีสําหรับบุคคลที่จะรู้และปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์
โดยตรง”๖ อริยสัจ ๔ ยังเป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นสําคัญของการศึกษาเรียนรู้โดยการฝึกฝนเพ่ือให้เกิด
ศีลธรรม คุณธรรม เน่ืองจากเป็นหลักธรรมที่มุ่งผลในทางปฏิบัติซึ่งเหมาะสมกับการนํามาใช้แก้ปัญหา

                                                            

 ๕พุทธทาส ภิกขุ, คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๑), 
หน้า ๗๐. 
 

๖พุทธทาส ภิกขุ, ธรรมะกํามือเดียวที่จําเป็นสําหรับทุกคน, (กรุงเทพมหานคร : ดวงตะวัน, 
๒๕๕๓), หน้า ๒๒๙. 



 ๕ 

การบังคับใช้กฎหมายอาญา เพราะเป็นหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งเน่ืองด้วยมีหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่
ผสมผสานเป็นองค์ธรรมในการปฏิบัติเพ่ือความดับทุกข์ในระดับโลกุตรธรรม ส่วนในระดับโลกิยธรรม
น้ันหลัก “อริยสัจ ๔” เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเป็นระบบขั้นตอน มี
ระเบียบแบบแผน ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
“ธรรมข้อน้ีผู้บริหารจําเป็นต้องใช้เพ่ือการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคในงานน้ัน ๆ และยัง
สามารถกําหนดเป้าหมายโดยทําเป็นยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดําเนินหนทางไปสู่เป้าหมาย
นั้น ๆ ด้วย”๗ นอกจากหลักอริยสัจ ๔ แล้ว ยังมีหลักธรรมที่ทําให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งได้แก่ 
หลักอคติ ๔ เป็นหลักธรรมเสริมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเกิด
ความยุติธรรม 
 ผู้วิจัยจึงความคาดหวังว่า การนําหลักพุทธปรัชญา ได้แก่ อริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ มา
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม จะทําให้เกิดผลดีในการบังคับใช้
กฎหมายอาญา ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ด้านการ
บังคับโทษ เกิดการพัฒนาตนเองตามแนวทางองค์ธรรมของหลักอริยสัจ ๔  และหลักอคติ ๔ ซึ่งการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมจะต้องเริ่มที่ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็น
จริงที่ปราศจากความรัก ความชัง ความหลง ความกลัว ก็จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมเกิดความยุติธรรม 
 ดังน้ัน จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยต่อไป      
  
๑.๒ ปัญหาวิจัย 
 ๑.๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๑ หลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม
เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญาเป็นอย่างไร 

                                                            

 
๗พระครูโสภณปริยัติสุข, รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณาคาร, 

๒๕๕๒), หน้า๑๖๙. 
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 ๑.๒.๔ รูปแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนว
พุทธปรัชญาเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 ๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา 
 ๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับ “รูปแบบการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ศึกษาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้าน
การสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี และด้านบังคับโทษ จากตํารา 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง    
 ๑.๔.๒ ศึกษาหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ จากพระไตรปิฎก ตํารา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๔.๓ ศึกษาการบูรณาการหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ กับการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกระบวนการยุติธรรม โดยนําประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญา และกระบวนการแก้ไข
ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔  ไปทําการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๗ รูป/คน   
 ๑.๔.๔ สรุปการศึกษาและการบูรณาการออกมาเป็น (Model) “รูปแบบการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” 
  
๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เป็นหลัก (Review Literature) และผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี  คือ 
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 ๑.๕.๑ การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวกับ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลการวิจัย ที่เก่ียวข้องในเรื่องดังต่อไปน้ี 
  ๑)  รวบรวมและศึกษา เอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกระบวนการยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ การสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาพิพากษาคดี 
และการบังคับโทษ 
  ๒)  สํารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งข้อมูลจาก
เอกสารทุติยภูมิ คือ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตํารา หนังสือ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม 
  ๓)  นําข้อมูลที่ได้มาจัดประเภท วิเคราะห์ อธิบายความ ตีความ แล้วนํามาสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ๔)  ขอคําแนะนํา ปรึกษา ความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑.๕.๒ ในการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลา
ที่ท่านเหล่าน้ันสะดวก ในการสัมภาษณ์ผู้ได้ขออนุญาตบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ หลังจากน้ันผู้วิจัย
จะนําบทสัมภาษณ์มาถอดเทป และวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑.๕.๓ นําเสนอรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา จากการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสาร ตํารา โดยผ่านข้อมูล
คุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Model) 
 
๑.๖ ข้อจํากัดในการวิจัย 
 เน่ืองจากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา เป็นการศึกษาถึงวิธีการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวน
ของตํารวจ ด้านการฟ้องคดีของอัยการ ด้านการพิจารณาพิพากษาของศาล และด้านการบังคับโทษ
ของราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอคติในการให้ข้อมูล เพราะ
อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จึงทําให้การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีข้อจํากัด
โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังน้ัน ในการนําผลการสัมภาษณ์มาทําการ
วิเคราะห์ จึงต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง ที่จะไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ให้ข้อมูล
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากแต่ผู้วิจัยจะได้ทําการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการเพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 



 ๘ 

๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑.๗.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง  
 สุนทร ณ รังษี ได้กล่าวไว้เก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาว่า พุทธปรัชญา ได้แก่ หลักคําสอน
เก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา ตามคํานิยามน้ีหมายความว่า พุทธปรัชญาจะ
จํากัดวงอยู่ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมของพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมไปถึงส่วนที่เป็นศาสดา 
ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนสถานด้วย เว้นเสียแต่ว่าส่วนต่างๆ เหล่านี้จะไปเกี่ยวโยง
กับศาสนธรรมที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์ ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่าน้ัน๘  
 สุเชาวน์ พลอยชุม ได้กล่าวไว้เก่ียวกับพุทธปรัชญาว่า พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ
พระพุทธศาสนาเหมือนมหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะคือ ทรัพยากรอันมีค่ามากมายสุดแต่ใครจะมี
สติปัญญานํามาใช้ให้มีประโยชน์ต่อชีวิต พระพุทธศาสนามีธรรมหรือคําสอนหลากหลายผู้ที่สนใจ
สามารถจะศึกษาได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุมสุดแต่จะสนใจ หรือสุดแต่จะต้องการรู้อะไร หรือจะ
ต้องการได้อะไร เสมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะน้ันการศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่ง
ปรัชญาก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะทําให้เราเข้าใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล 
หรือในลีลาของปรัชญา ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกแบบหน่ึง แต่เน่ืองจากการศึกษา
พุทธธรรมในเชิงปรัชญาก็คือ กระบวนการคิด การตีความหมาย ตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้
ศึกษาจะอํานวยให้ได้๙ 
 พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ (วันจันทร์) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธปรัชญาไว้ว่า 
พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาไม่มีความเหมือนและความแตกต่างกันเด่นชัด พุทธธรรมทั้งหมดเป็น
พระพุทธศาสนาจะมีความเป็นพุทธปรัชญาหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ เช่น กรณีอายตนะ ๑๒ กับ
วิญญาณ ๖ ถ้าเป็นการแสดงเชิงพรรณนาว่าอายตนะ ๑๒ คือ ตา + รูป หู + เสียง จมูก + กลิ่น ลิ้น + รส 
กาย + โผฏฐัพผะ ใจ + กามารมณ์ เมื่ออายตนะแต่ละคู่กระทบกัน เช่น ตากับรูปกระทบกันเกิดการรับรู้
ทางตาเรียกว่า จักษุวิญญาณ เป็นต้น การแสดงเชิงพรรณนาอย่างน้ีจึงเป็นพระพุทธ ศาสนา ถ้าแสดงเชิง
วิเคราะห์ว่า เมื่อตากับรูปกระทบกันเพราะเหตุไรจึงทําให้เกิดการรับรู้ทางตา ความเป็นตา (จักษุตา) กับ
ความเป็นรูป (รูปตา) มีภาวะร่วมกันอยู่ใช่หรือไม่ เพราะเหตุไรตาจึงไม่สามารถได้ยินเสียง สาเหตุที่ทําให้

                                                            

  ๘สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
 ๙สุเชาวน์  พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จํากัด บางกอกบล็อก, ๒๕๕๒), หน้า คํานํา. 



 ๙ 

เกิดการรับรู้ทางตา เพราะตากับรูปมีภาวะสองส่วนคือ ภาวะของตัวมันเองและภาวะร่วมกัน สาเหตุที่ตา
ไม่สามารถได้ยินเสียงเพราะขาดภาวะร่วมกัน การแสดงเชิงวิเคราะห์อย่างน้ีจัดเป็นพุทธปรัชญา๑๐ 
 สุวัฒน์ จันทรจํานง ได้กล่าวว่า พุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญา (Philosophy) เช่น ที่
ปรากฏเน้ือหาอยู่ในพระสูตรและพระอภิธรรม ในพระไตรปิฎกในส่วนที่ว่าด้วยปัญหาพ้ืนฐาน ๔ 
ประการ เก่ียวกับชีวิต โลก จักรวาล เป็นคําตอบปัญหาที่ว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตอยู่ที่ไหน เป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต และวิถีทางที่จะนําไปสู่เป้าหมายน้ันคืออะไร ปรัชญาพุทธเป็นความจริงสูงสุดที่พระพุทธองค์
ทรงค้นพบจากกฎธรรมชาติที่ใช้สอนบรรพชิตและฆราวาสให้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตขึ้นสู่
ระดับโลกุตตรปัญญา๑๑ 
 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาจัดอยู่ในหลักของปรัญญาทุกประการ 
จึงเรียกคําสอนของพุทธศาสนาว่า “พุทธปรัชญา”๑๒  
 ลักษณวัต ปาละรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ตามนัยของพุทธปรัชญาเป็นการรู้ตรงตามความ
เป็นจริง (Reality) คือ รู้สิ่งต่างๆ ตามธรรมดาหรือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ (ยถาภูตัง) ตามหลักการน้ี
ความรู้ใดก็ตามท่ีแม้จะมีการรู้เห็นจริง แต่ถ้าการรู้เห็นน้ันไม่สอดคล้องตรงตามความเป็นจริง มันก็ไม่
อาจจัดได้ว่าเป็นความรู้๑๓ 
 วศิน อินทสระ ได้กล่าวไว้ใน หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาว่า “อริยสัจ” แปลว่า 
ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่นําบุคคลที่เข้าถึงเป็นอริยชน และความจริง
ที่ทําให้บุคคลผู้ปฏิบัติห่างไกลจากข้าศึก๑๔ 
 

                                                            

 ๑๐พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ ( วันจันทร์ ) , พุทธปรัชญา สาระและพัฒนาการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 
 ๑๑สุวัฒน์ จันทรจํานง, ความเช่ือของมนุษย์เก่ียวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๔๕. 

๑๒ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , พุทธศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Buddhism, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ใบไม้, ๒๕๕๒), หน้า ๖๕. 
 ๑๓ลักษณวัต ปาละรัตน์, พุทธญาณวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 
๒๕๕๔), หน้า ๖๖. 
 ๑๔วศิน อินทสระ,หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓. 



 ๑๐ 

 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้กล่าวไว้ใน ปรัชญาอินเดียประวัติและพัฒนาการว่า “อริยสัจ” แปล
ตามตัวอักษรว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของท่านผู้ประเสริฐ (อริยะ) หรือความจริงที่ทําบุคคล
เป็นผู้ประเสริฐ๑๕ 
 แสง จันทร์งาม ได้กล่าวไว้ใน อริยสัจ ๔ หัวใจของพระพุทธศาสนาว่า “อริยสัจ” ตามศัพท์
แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงอันดีเลิศ เป็นความจริงที่มีฐานะสูงกว่าสมมุติสัจจะ สภา
วสัจจะ และปรมัตถสัจจะ๑๖ 
 พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ในอริยสัจสําหรับคนสมัยใหม่ว่า มีข้อความสําคัญที่จะต้องพูดก่อน 
ก็คือความหมายของคําว่า อริยสัจ ท่านทั้งหลายที่ได้ยินแต่คําว่า Noble Truth ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่ามัน
จะตรงกับคําว่าอริยสัจหรือไม่ จะต้องพูดกัน คําว่า Noble อาจจะมีความหมายตามธรรมดาว่า ประเสริฐ 
หรือน่าเคารพนับถือเท่าน้ันก็ได้ แต่คําว่าอริยสัจ อริยะ น้ี แปลว่า ปราศจากข้าศึก ลองเทียบดูว่ามันต่างกัน
อย่างไร ดังน้ันท่านทําความเข้าใจว่าเราจะพูดกันถึงความหมายของอริยสัจ ในฐานะที่เรียกว่า
ปราศจากขาศึก ข้าศึกคือสิ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่ชอบ ไม่ปรารถนา มีความหมายกว้างขวางทั้งทางวัตถุและ
ทางจิต ขอให้เราพูดถึงอริยสัจก่อน๑๗ 
 พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ) ได้กล่าวไว้ใน ธรรมปริทรรศน์ว่า “อริยสัจจะ” คือ ความ
จริงที่ทําบุคคลผู้เห็นอริยสัจให้เป็นพรอริยเจ้า เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหล่าน้ัน ๑๘ 
 สุชีโว ภิกขุ ได้กล่าวไว้ใน อริยสัจคืออะไรว่า คําว่า “อริยสัจ”(ฝ่ายมหายานใช้ศัพท์ สํสกฤตว่า 
อารยสัตย์) แยกออกเป็น อริย + สัจจ อริย แปลว่าประเสริฐ ว่าพระอริยเจ้า ว่าไปจากข้าศึก (อริ = 
ข้าศึก ย = ไป) สัจจ แปลว่าของจริง เมื่อรวมกันเข้า แปลว่า “ของจริงอย่างประเสริฐ” “ของจริงที่ทํา
ให้คนเป็นพระอริยเจ้า” “ของจริงของพระอริยเจ้า” หรือ “ของจริงไปจากข้าศึก” คําใดคําหน่ึงสุดแต่
ประสงค์๑๙  

                                                            

 ๑๕ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดียประวัติและพัฒนาการ, (กรุงเทพมหานคร : ใบไม้
การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗๖.  
 ๑๖แสง จันทร์งาม, อริยสัจ ๔ หัวใจของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
สร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๙. 

๑๗พุทธทาสภิกขุ,  อริยสัจสําหรับคนสมัยใหม่,  (กรุง เทพมหานคร  : สํานักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๕๔), หน้า ๓๑ – ๓๒. 
 ๑๘พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช-
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๐.  
 ๑๙สุชีโว ภิกขุ, อริยสัจคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า 
๔๓. 



 ๑๑ 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้กล่าวไว้ใน ความรู้เรื่องบทสวดมนต์ว่า ความสําคัญของ ธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร โดยทรงช้ีให้เห็นว่าเป็นพระสูตรที่แสดงข้อธรรมเพ่ือความดับทุกข์ที่เรียกว่า “อริยสัจ ๔” 
ประการ ว่าได้แก่ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าแต่ละข้อได้แก่
อะไร๒๐ 
 ฟื้น ดอกบัว ได้กล่าวไว้ใน ปวงปรัชญาอินเดียว่า “อริยสัจ” คือ ความจริงอันประเสริฐ หรือ
ความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงความจริงน้ันเป็นผู้ประเสริฐ๒๑ 
 จากความเห็นของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า พุทธปรัชญา คือความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้ 
อริยสัจ ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาของพระพุทธศาสนา โดยนําหลักธรรมคําสั่งสอนดังกล่าว
มาวิเคราะห์ทางปรัชญา เพ่ือให้เข้าถึงหลักธรรมคําสั่งสอนใน ๒ ระดับ คือ ความจริง (สัจธรรม) และ
การปฏิบัติ (จริยธรรม) ซึ่งอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ ความจริงอันประเสริฐ และทํา
ให้บุคคลที่เข้าถึงความจริงดังกล่าวเป็นผู้ที่ประเสริฐ  อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมคําสั่งสอนที่ได้ทรง
ค้นพบโดยที่มิได้มีใครแนะนํา ช้ีแนะมาก่อน และได้นําหลักธรรมดังกล่าวมาสั่งสอนใน ๒ ระดับ คือ 
ระดับความจริง (สัจธรรม) และระดับการปฏิบัติ (จริยธรรม) 
 วิโรจ นาคชาตรี ได้กล่าวไว้ใน ปรัชญาว่าด้วยความมั่นคงของชาติ Philosophy and National 
Security ว่า การปกครองในพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์หรือหัวหน้า คือ ผู้ที่ได้รับเลือกจากมนุษย์คน
อ่ืนๆ ให้มีหน้าที่ว่ากล่าวปกป้องคุ้มครองตัดสินความขัดแย้งในชุมชน ลงโทษขับไล่ผู้มีความผิดได้โดย
ชอบธรรมเพ่ือความสงบสุขของชุมชน เพราะเหตุที่หัวหน้ามีหน้าที่เช่นน้ี ชุมชนจึงพิจารณาเลือกสรร
หัวหน้าจากบุคคลที่มีคุณธรรมน่าเลื่อมใส น่าเกรงขามมากกว่าคนอ่ืน ๆ และประชาชนก็ตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าโดยแบ่งข้าวสาลีให้ ดังน้ัน หัวหน้าหรือกษัตริย์ในที่น้ีก็คือ “มหาชนสมมติ” 
เพราะได้รับมอบหมายหรือฉันทานุมัติจากคนทั้งปวงให้ทําหน้าที่ปกครอง๒๒    
 ประเสริฐ เมฆมณี ได้กล่าวไว้ใน ตํารวจและกระบวนการยุติธรรมว่า ปรัชญาการบังคับใช้
กฎหมายและการควบคุมสังคม ก็เพื่อดํารงรักษาไว้ซึ ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของ
ชุมชน และขจัดภัยความสูญเสียจากอาชญากรรมให้ลดน้อยบรรเทาเบาบางลง จึงจําเป็นต้องมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกลไกในการควบคุมสังคมจํากัดขอบเขตความประพฤติของแต่ละ

                                                            
๒๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, ความรู้เรื่องบทสวดมนต์, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๘), หน้า ๖๙. 
 ๒๑ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๓), หน้า 
๒๖๖. 

๒๒วิโรจ นาคชาตรี, ปรัชญาว่าด้วยความม่ันคงของชาติ Philosophy and National Security, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๔. 



 ๑๒ 

คนไว้ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมืองโดยสุจริต 
เที่ยงธรรมในฐานะซึ่งกฎหมายเป็นบทบัญญัติควบคุมพฤติกรรมของบุคคล (Law to control Behaviour) 
บังคับใช้โดยผู้ทรงอํานาจอธิปไตย เพ่ือคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการควบคุมและส่งเสริมบุคคลให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบบรรทัดฐาน แบบอย่างความ
ประพฤติของชุมชน หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Social Norms or Regulation) เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เสถียรภาพทางสังคมและความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ในระบบ
อาญายุติธรรม (Criminal Justice System) ประกอบด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์๒๓  
 แสวง ธีระสวัสด์ิ ได้กล่าวไว้ใน หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาว่า กฎหมายอาญาที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เป็นเพียงหลักการอย่างหน่ึงในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งไม่สามารถผลใน
ตัวของมันเองได้ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีกระบวนการที่จะนําเอากฎหมายเหล่าน้ันมาใช้บังคับ โดย
เราเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายหลักที่สําคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ การป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) 
และการควบคุมอาชญากรรม (Control of Crime)๒๔ 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กล่าวไว้ใน อาชญาวิทยาและอาชญากรรมว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญา
แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Criminal Law Enforcement ซึ่งหมายถึงการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กล่าวคือ กฎหมายได้บัญญัติความผิดและโทษไว้ เมื่อความผิดเกิดขึ้นจึงต้องบังคับให้มีการดําเนินคดีเพ่ือ
การลงโทษ ผู้ที่ทําหน้าที่บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงมีคําเรียกตํารวจอีกคําหน่ึง
ว่า “Law enforcement officer” หน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายจึงหมายถึง การจับกุมและการ
สืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมายน้ันจะต้องใช้ดุลพินิจโดยคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติ อุดมการณ์แห่ง
อาชีพ และความคาดหวังของชุมชน๒๕   
 วีระพงษ์ บุญโญภาส ได้กล่าวไว้ใน กระบวนการยุติธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินว่า กระบวนการยุติธรรม หมายถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 
การทํางานของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งจะทําหน้าที่ต่างกันไปตามท่ีกฎหมายกําหนด๒๖ 

                                                            

 ๒๓ประเสริฐ เมฆมณี, ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 
๒๕๒๓), หน้า ๑. 
 ๒๔แสวง ธีระสวัสด์ิ, หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๕. 
 ๒๕อัณณพ ชูบํารุง,  อาชญาวิทยาและอาชญากรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐. 
 ๒๖วีระพงษ์  บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๙. 



 ๑๓ 

 พรชัย ขันตี และคณะ ได้กล่าวไว้ใน ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยาว่า กระบวนการ
ยุติธรรม หมายถึงระเบียบวิธีดําเนินการควบคุมอาชญากรรมโดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ โดยเริ่มต้ังแต่เมื่อบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายได้เข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรม จนกระทั่งพ้นจากกระบวนการควบคุมของรัฐแล้ว ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือจะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม๒๗ 
 จากความเห็นของนักวิชาการท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายอาญา คือ 
การนําผู้ที่กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้มาลงโทษ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบไปด้วยตํารวจซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน 
อัยการซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี ศาลหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอํานาจหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดี และราชทัณฑ์ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการลงโทษซึ่งได้แก่ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง  
 ๑.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 สุมานพ ศิวารัตน์ ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันใน
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ทฤษฎีการเรียนรู้การพ่ึงพาตนเองและ
พ่ึงพากันตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท เป็นแนวคิดหลักการของการพัฒนาเชิงพุทธที่ใช้หลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นฐานในการพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ไตรสิกขาที่สัมพันธ์กับหลักอริยมรรคมีองค์แปดและการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคน ครอบครัวชุมชน และสังคม มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเถร
วาทมาเป็นที่พึ ่ง สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชีวิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม มีความ
อดทน มีความเพียร มีปัญญา และรู้รักสามัคคีให้กับสังคมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการอยู่รอดด้วยการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพาในการอยู่
ร่วมกันอย่างประสานกลมกลืนเป็นไปอย่างสมดุลกัน มีประโยชน์สุขร่วมกันทั้งตนเองและสังคม ซึ่งถือ
ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม เพ่ือนําไปสู่การเป็นสังคมในอุดมคติตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทต่อไป ในฐานะที่ทฤษฎีหลักการเรียนรู้การพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นทฤษฎีสัจธรรมท่ีเป็นความจริงระดับสูงและมีความเป็นนามธรรมสูง ซึ่ง
สามารถอธิบายธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามสภาวะแห่งความเป็นจริงได้อย่างลึกซึ้งทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และเมื่อทฤษฎีน้ีอยู่ในระดับของสัจธรรม จึงไม่จําเป็นต้องนําไปทดสอบ
ความถูกต้อง สามารถนําไปใช้ นําไปประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้เลย น่ันหมายความว่าการที่
ตนจะพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันได้ในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท บุคคลน้ันจะต้องเข้าใจรู้แจ้ง 

                                                            

 ๒๗พรชัย ขันตี และคณะ, ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
บุ๊คเน็ท จํากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 



 ๑๔ 

มีความเพียร มีสัมมาสติ ต้องเรียนรู้เข้าใจในหลักการของไตรลักษณ์อย่างถ่องแท้ และต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี่ อย่างถูกต้องเหมาะสม๒๘  
 สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบ         
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านการนําหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา มาเป็นฐานในการพัฒนาโดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวไตรสิกขา ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการสรุปย่อมาจากหลัก
มรรคมีองค์แปดอันเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักอริยสัจสี ่ ซึ ่งหากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม นําหลักธรรมดังกล่าวไปมุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม จะมีผลทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
อาญาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่ลําเอียง 
 ศศิวรรณ กําลังสินเสริม ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตยุค
บริโภคนิยม” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลสําเร็จของกระบวนการบริโภคนิยมอยู่ที่ความสามารถใน
การกุมความคิดของคนในสังคม ให้มีกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตว่าต้องเป็นคนทันสมัย ร่ํารวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกกลายเป็นค่านิยมที่ไม่ได้ส่งผ่านเฉพาะสื่อสารสนเทศประเทศต่าง ๆ เท่าน้ัน อาจยัง
ได้รับการปลูกฝังโดยสถาบันต่าง ๆ ในสังคมจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย ทําให้พฤติกรรม
ของความคิด การกระทํา วิถีชีวิต และกลไกต่าง ๆ ในสังคมถูกครอบงําด้วยวัฒนธรรมบริโภคนิยมทํา
ให้คนไทยเคลื่อนออกจากศีลธรรม เห็นเงินเป็นใหญ่ คิดหาหนทางลัดเพ่ือบรรลุประโยชน์ตนโดยไม่
คํานึงถึงผลกระทบใด ๆ ดังน้ัน เพ่ือให้สังคมไทยมีวิถีชีวิตที่อุดมด้วยปัญญาพ่ึงพาตนเองได้อย่างมี
ความสุข ความพอดี มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกรอบตัว และภายในจิตตนได้
อย่างชัดเจนไม่ยึดเอาบริโภคนิยมเป็นจุดหมาย แต่อาศัยเป็นเครื่องมือเพ่ือยังชีวิตของตนให้อยู่ได้ทั้ง
กายและจิตท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม คนไทยต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์มาสู่พุทธ
กระบวนทัศน์ ด้วยการนําหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จนสามารถ
ฝังรากลึกลงในจิตตนจนเป็นลักษณะนิสัยใฝ่ดี มีสัมมาทิฏฐิ เพ่ือให้สัมมาทิฏฐิเป็นแกนนําในการ
ขับเคลื่อนวิถีชีวิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา เป็นไปเพ่ือสร้างสมดุลให้แก่
ชีวิตทั้งด้านศีล สมาธิ ปัญญา โดยอาศัยปัจจัยสองด้านคือ การคบกัลยาณมิตรและการคิดอย่างถูกวิธี 
หรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีการบริหารจัดการทรัพย์ที่หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาถึงคุณค่า
แท้ก่อนเสพ ใช้สอยปัจจัย ๔ ด้วยการบริโภคอย่างมีสติ ตามหลักอปัสเสนธรรมมีความเป็นอยู่อย่าง

                                                            

 ๒๘สุมานพ ศิวารัตน์, “การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันในสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๓๒๒ หน้า. 



 ๑๕ 

พอเพียงตามหลักสันโดษ คือ ยินดีตามมีพอใจตามได้ ตามสมควรแก่เพศ ภาวะ และฐานะของตน 
นอกจากน้ีบุคคลผู้ใฝ่ดีมีสัมมาทิฏฐิพร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อ่ืน และมีวินัยต่อตนเองด้วยการละ
กรรมกิเลส ๔ สมานสามัคคีด้วยการละอคติ ๔ พร้อมทําหน้าที่ของตนต่อคนรอบกายที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย
อย่างเต็มกําลังความสามารถตามหลักทิศ ๖ ไม่ทําลายเศรษฐกิจด้วยการขาดจากอบายมุขทั้งปวง 
ร่วมมือกันปกป้องบํารุงรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสังคมให้
เข้มแข็งด้วยการขยายเครือข่ายคนดีโดยนับหน่ึงที่ตนเอง และขยายสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ๒๙ 
 สรุปจากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ในด้านการนําสัมมาทิฏฐิ อันเป็นหัวข้อธรรมที่
สําคัญอันดับแรกของอริยมรรคมีองค์ ๘ มาบูรณาการ ซึ่งหัวข้อหลักธรรมดังกล่าวสามารถนําไป
บูรณาการได้กับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต พุทฺธิสาโร (ก้านจักร) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกต์
วิธีการใช้อริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เห็นว่ามีแนวโน้ม
ความรุนแรงของปัญหาอยู่ในขั้นที่ต้องเร่งรีบแก้ไข ได้แก่ ปัญหาประชากร ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาแรงงาน 
ปัญหายาเสพติดให้โทษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี และปัญหาคอรัปช่ัน ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีได้
ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในทรรศนะของชาวต่างชาติ ทั้งน้ียังพบว่า ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้
พยายามช่วยกันหาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาเหล่าน้ีอยู่ แต่ปัญหาก็ยังไม่ได้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย 
ปัญหาบางปัญหากลับมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอวิธีการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาสังคมด้วยวิธีการแบบอริยสัจสี่ ซึ่งพบว่าเป็นวิธีที่สามารถนําไปแก้และป้องกันปัญหา
สังคมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพราะวิธีการแบบอริยสัจสี่มีขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบต้ังแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และข้ันตรวจสอบหรือประเมินผล และผู้วิจัยยัง
ได้แสดงความคิดเห็นว่าหากได้นําเอาวิธีการแบบอริยสัจสี่น้ีไปใช้ดําเนินการแก้ปัญหาสังคมตามข้ันตอน

                                                            

 ๒๙ศศิวรรณ กําลังสินเสริม , “พุทธกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๐, ๑๗๒ หน้า. 



 ๑๖ 

ทั้งสามขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว  ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์น้ีก็จะ
ได้รับการแก้ไขให้บรรเทาลงและหมดสิ้นไปได้๓๐  
 สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านการนําหลักธรรมคําสอน
ช้ันสูงตามแนวพระพุทธศาสนาได้แก่ หลักอริยสัจสี่ไปแก้ไขและป้องกันปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ โดย
ให้ยึดถือและปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
หากได้นําหลักอริยสัจสี่ไปยึดถือและปฏิบัติครบตามขั้นตอนและกระบวนการแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าที่ใน
กระการยุติธรรมสามารถบังคับใช้กฎหมายอาญาได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่ลําเอียงอย่างแน่นอน  
 พระอนุพงษ์ พรมสะอาด ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้อริยสัจ ๔ ในการกําจัด
ความเครียด” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กระบวนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเครียดในปัจจุบันควร
เน้นการป้องกัน โดยการจัดทําโครงการอบรมธรรมปฏิบัติเพ่ือคลายเครียด กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 
เป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นกิจกรรมเบ้ืองต้นในการพัฒนา
จิตใจให้สงบก่อนการทําสมาธิ การทําสมาธิเป็นการพัฒนาด้านจิตใจเพราะว่าจิตเป็นฐานของ
พฤติกรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดจากความต้ังใจหรือเจตนาถ้าจิตได้รับการพัฒนาดีแล้วก็จะ
เก้ือหนุนการพัฒนาปัญญายิ่งขึ้น จิตจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง ซึ่งการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นการ
พัฒนามนุษย์ที่ครบถ้วนกระบวนการของธรรมชาติ ซึ่งชีวิตมนุษย์ควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ 
และปัญญา เพ่ือให้ดําเนินไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือกําจัดกิเลส ลดละความเห็นแก่ตัว มีพฤติกรรมที่ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน มีจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน มีปัญญาที่สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและสังคม เพราะมนุษย์จะ
เป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงต่อการแก้ปัญหาทุกปัญหา หากมนุษย์ทุกคนได้รับการพัฒนา ศึกษา และหมั่น
ฝึกฝนตนเองให้ต้ังมั่นในไตรสิกขาแล้ว สังคมน้ันก็จะเป็นสังคมท่ีมีความสงบสุขเป็นอย่างย่ิง๓๑  
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย 
เรื่องรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านการนํา
หลักธรรมคําสอนช้ันสูงในทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ โดยใช้วิธีการของมรรคมีองค์ ๘ 
หรือไตรสิกขาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่งผลให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ รู้จักวิเคราะห์รูปแบบ

                                                            

 ๓๐พระศรีรัชมงคลบัณฑิต พุทฺธิสาโร (ก้านจักร), “การประยุกต์วิธีการใช้อริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทย
ในยุคโลกาภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕, ๒๒๑ หน้า.  
 ๓๑พระอนุพงษ์ พรมสะอาด, “การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในการกําจัดความเครียด”, วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑, ๑๐๙ หน้า.  



 ๑๗ 

การทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผนเป็นกระบวนการขั้นตอน และสามารถขจัดความเครียดที่เกิดจาก
การทํางานได้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของอริยสัจสี่ ซึ่งหากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนํา
หลักอริยสัจสี่ไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ย่อมสามารถที่จะบริหารจัดการ
ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาเกดิความเที่ยงธรรม 
 พระมหาสุภีร์ ฐิตเมโธ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาที่ควรนํามาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารราชการ” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในการปกครองประเทศให้ได้ผลจําเป็นต้องมีกฎหมายที่รัฐบัญญัติ
ขึ้น (Positive Law) แต่ในทางปฏิบัติก็ยังนับว่ากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)  ย่อมมีความสําคัญอยู่
ไม่น้อย เพราะตัวกฎหมายน้ันเป็นเพียงเอกสารอย่างหน่ึง ยังไม่มีความสําคัญเท่าตัวคนผู้ใช้และปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ัน โดยเฉพาะตัวข้าราชการเองที่อาจจะเป็นผู้สร้างเสริมหรือทําลายล้างอุดมการณ์ของการ
ปกครองและการบริหารราชการในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ประเสริฐเป็น
สัตว์อันประเสริฐ มีเหตุผล มีคุณธรรมจรรยา ยึดถือปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรเพ่ือความผาสุกของสังคม ทั้งน้ี 
ย่อมขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์เป็นสําคัญ ในกรณีน้ี หลักธรรมของพระพุทธ
องค์ย่อมจะนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ ต่อหลักการปกครองโดยธรรมได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ เมื่อพิจารณาถึงการ
ปกครองประเทศในด้านส่วนรวมจะมีการปกครอง โดยกฎหมายที่เป็นธรรม ผู้ปกครองจะมีคุณธรรมจะ
เคารพและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อํานาจของกฎหมาย ไม่มีการปฏิบัติตามอําเภอใจ ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบ
ประชาชน ประชาชนท้ังหลายก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายในฐานะเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติโดย
ความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน สําหรับในด้านการปกครองบังคับบัญชาก็จะนํามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุข 
เป็นการปกครองบังคับบัญชาที่จะได้ทั้งความรักนับถือ ความศรัทธา และความไว้วางใจ ย่ิงกว่าน้ันยังเป็น
การตระหนักกันอยู่ทั่วไปว่าในการปกครองบังคับบัญชานั้น จะใช้แต่พระเดชอย่างเดียวหาเป็นการเพียงพอ
ไม่ หากยังต้องใช้พระคุณในทางที่มีเหตุผลควบคู่กันไปด้วยเสมอ นักปกครองหรือผู้บังคับบัญชาท่ีดีจึงควร
จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความประพฤติและจิตใจท่ีสูงส่ง โดยเฉพาะในประการหลังน้ี
นับว่าสําคัญมาก เพราะเราได้เคยกล่าวมาแล้วว่ามนุษย์น้ันสําคัญอยู่ที่ใจ ความคิดอ่าน ความประพฤติ 
ปฏิบัติจะดีหรือช่ัวย่อมขึ้นอยู่ที่ใจ ผู้รักษาและผู้ใช้กฎหมายจะเคารพนับถือกฎหมายหรือไม่ จึงอยู่ที่การมี
ศีลธรรมครองใจน่ันเอง ดังน้ันบุคคลท่ีมีคุณธรรมหรือศีลธรรมครองใจย่อมจะรู้จักบังคับใจตนเอง หรือ
ปกครองตนเองได้ดีและสามารถบังคับบัญชาคนอ่ืนได้ในที่สุด การปกครองตนเอง  การปกครองหมู่คณะ 
และการปกครองประเทศชาติ จึงต้องมีคุณธรรมเป็นหลักปฏิบัติ และโดยที่ชาวไทยทั้งหลายนับถือพุทธ
ปรัชญาเป็นปรัชญาในการดํารงชีวิต จึงนําหลักธรรมของพระพุทธองค์มาใช้เป็นหลักธรรมในการปกครอง
ได้เป็นอย่างดี๓๒ 

                                                            

 ๓๒พระมหาสุภีร์ ฐิตเมโธ, “พระพุทธศาสนาที่ควรนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการ”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๓๓, ๒๐๔ หน้า. 



 ๑๘ 

 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ในด้านการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดยเฉพาะแนวคิดที่จะนําเอาปรัชญาทางพระพุทธศาสนา             
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งสามารถนําแนวคิดทางพุทธปรัชญาไปประยุกต์ใช้
ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปกครองแบบธรรม
รัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า อคติ ๔ เป็นหลักแห่งความยุติธรรมในการตัดสินใจที่ทําอะไรออกไปต่อสังคม หลัก
อคติ ๔ น้ี ไม่จํากัดเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นหลักธรรมมะสําหรับผู้ที่อยู่ในตําแหน่งหรือฐานะใดฐานะ
หน่ึงในสังคม เพราะมนุษย์เมื่ออยู่ในสังคมย่อมเป็นสมาชิกของสังคมน้ัน ๆ การเป็นสมาชิกของสังคม
ดังกล่าวอาจอยู่ในฐานะผู้ปกครองของสังคมหรือผู้อาศัยภายในสังคมก็ได้ ฐานะหรือตําแหน่งของสังคม
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เหตุน้ีจึงทําให้คนแต่ละคนมีหน้าที่ต่อสังคมแตกต่างกัน แต่หากกล่าว
ในจุดที่เหมือนกันแล้ว มนุษย์ทุกคนในสังคมมีความต้องการอย่างเดียวกันคือการทําให้สังคมที่ตน
เป็นอยู่น้ันมีความมั่นคงสงบเรียบร้อยไม่สับสนวุ่นวาย 
 ดังน้ัน “ความยุติธรรม” จึงเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในสังคม เพราะจะเป็น
เครื่องประกันความม่ันใจในชีวิตของมนุษย์ในสังคมได้ สังคมใดถึงแม้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์
สมบัติ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่ขาดความยุติธรรมในสังคม สังคมน้ันย่อมประสบความสับสนวุ่นวาย
ไร้ความสงบสุข ดังน้ัน อคติ ๔ ประการน้ีจึงเป็นอุปสรรคที่สําคัญของ “ความยุติธรรม” ในสังคมและ
ยังเป็นทั้งความเสื่อมต่อสังคมและคนท่ีประพฤติปฏิบัติด้วย ดังพุทธพจน์ว่า “ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม
เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผู้น้ันย่อมเสื่อมด่ังดวงจันทร์ในข้างแรม ผู้ใดไม่
ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศย่อมเจริญแก่ผู้น้ัน ดุจดวงจันทร์
ข้างขึ้น” พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ตระหนักถึงสถานภาพตัวเองในสังคมและประพฤติให้เหมาะสมตาม
สภาพน้ัน ๆ โดยเฉพาะผู้นําหรือผู้ปกครองจึงมีความสําคัญมากและให้สํานึกในการที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ขึ้นสู่สภาวะสูงสุด กล่าวคือ มีความสําเหนียก หมั่นตรวจสอบระวังอกุศลธรรมอยู่เสมอโดยใช้
กําลังสติปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้ถึงสภาพความเป็นจริง๓๓ 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ในด้านความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึง

                                                            

 ๓๓พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง), “การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถร
วาทกับการปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ” วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔, ๒๕๗ หน้า. 



 ๑๙ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับหลักการเป็นผู้นําหรือผู้ปกครองที่ต้องปราศจากอคติ เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมในการปกครองสังคม 
 พระมหาอุทัย นิลโกสีย์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย” 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การศึกษากระบวนการยุติธรรมสงฆ์น้ัน ในเบ้ืองต้นต้องทําความเข้าใจในหลัก
พระธรรมวินัยเป็นเบ้ืองต้น เน่ืองจากเป็นฐานหลักในพระพุทธศาสนาและแม้แต่กฎหมายที่ออกมาก็ได้
อ้างพระธรรมวินัยเป็นฐาน ผู้ศึกษาจึงยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในขณะที่กระแสสังคมมุ่งเน้นให้คณะ
สงฆ์ปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง ๆ ที่กฎหมายเป็นเพียงหลักการที่บัญญัติขึ้นในภายหลังเพ่ือควบคุมให้
พระภิกษุอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยตามวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมาย และถือเป็นหลักการ
ของการบัญญัติใช้กฎหมายเพ่ือการควบคุมชุมชน หรือสังคม เมื่อจารีตด้ังเดิมไม่สามารถควบคุม
สมาชิกในกลุ่มได้ เมื่อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัยก็เกิดความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
พระธรรมวินัยกับกฎหมายกันขึ้น แนวการปฏิบัติจึงต้องยึดทั้งสองอย่าง ผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยเพียง
อย่างเดียวในส่วนของพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎหมายได้ยาก ในขณะท่ีผู้ที่เข้าใจกฎหมาย
ในฝ่ายทางโลกแต่ไม่เข้าใจหลักพระธรรมวินัยก็ไม่กล้าที่จะดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยความเช่ือ 
ช่องว่างน้ีเองที่นําไปสู่ความยากลําบากในทางปฏิบัติ๓๔ 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ในด้านการนํากฎหมายไปบังคับใช้ใน
สังคมสงฆ์ ซึ่งกฎหมายเป็นเพียงหลักการเพ่ือการควบคุมชุมชน สังคม แม้แต่ในสังคมของสงฆ์ใน
ปัจจุบันก็หลีกหนีไม่พ้นที่ต้องมีการนําเอากฎหมายเข้าไปบังคับใช้ เป็นเคร่ืองประกอบในการพิจารณา
ในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ 
 ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการกระบวนทัศน์ด้านกฎหมาย : 
กรณีศึกษาการปราบปรามยาเสพติด” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจุบันพัฒนาการความคิดทาง
กฎหมายก้าวหน้าไป จนเป็นที่ยอมรับกันว่ารัฐทุกรัฐจะต้องมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructure) สําหรับการปกครองประเทศ บริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
สังคมที่กําหนดเป็นกติกาเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย โครงสร้างเช่นน้ีจึงเปรียบประดุจ
วิศวกรรมทางสังคม ที่จะต้องออกแบบให้เอ้ือต่อสังคมน้ัน ๆ กฎหมายจึงเป็นสาระสําคัญอันจะขาดเสีย
มิได้ของสังคมการเมือง แต่กฎหมายก็เป็นเพียงประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น แม้บางทฤษฎีกฎหมาย
จะอ้างว่า กฎหมายบางประเภทมีความศักด์ิสิทธ์ิเพราะสัมพันธ์กับสิ่งสูงสุดทางจิตวิญญาณของมนุษย์ก็
ตาม ก็เป็นเพียงวาทกรรมเพ่ืออธิบายความรู้และความคิดเท่าน้ัน โดยเฉพาะการสร้างความหมายของ

                                                            

 ๓๔พระมหาอุทัย นิลโกสีย์, “กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, ๒๔๔ หน้า.  



 ๒๐ 

กฎหมายในฐานะเป็นอัตลักษณ์ (identity) ชุดหน่ึง ความจริงอีกประการหน่ึง แม้กฎหมายจะถูกออก
แบบอย่างวิเศษเลอเลิศเพียงใด ไม่ว่าจะโดยการลอกแบบเอากฎหมายจากสังคมอ่ืนที่เย่ียมยอดมาใช้ 
หรือคิดประดิษฐ์ขึ้นเองก็ตาม ก็มิใช้คําตอบที่สมบูรณ์ว่ากฎหมายน้ันจะเป็นกลไกที่ทรงประสิทธิภาพได้ 
เพราะแท้ที่จริงในด้านหน่ึงกฎหมายจะต้องถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้กฎหมายอีกทอดหน่ึง ขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมการเคารพยึดถือกติกาตามกฎหมายในสังคมน้ัน ๆ มีความเข้มงวดเพียงใด ดังน้ัน ในอีกแง่หน่ึง
กฎหมายจึงเป็นเพียงเครื่องมือ (instrument) ของนักกฎหมายและสังคมจะนําไปใช้ ความสามารถในการ
ปรับใช้กฎหมายจึงขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ของสังคมน้ัน ๆ และวัฒนธรรมด้านกฎหมายที่
ได้สั่งสมและพัฒนาไปอย่างไร๓๕ 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านบูรณาการ
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนโดยองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการมีวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายของสังคมน้ัน ๆ ด้วย 
 ธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการ
สอบสวน : ศึกษาคดีฆาตกรรมซึ่งมิใช่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ 
วรรคสาม” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาน้ันจําเป็นต้องมีความโปร่งใสทุก
ขั้นตอนของการดําเนินการ เพราะความโปร่งใสที่ทุกคนสามารถมองเห็น รับรู้ รับทราบ ขั้นตอนในการ
ดําเนินการและมีเหตุผล ย่อมเป็นมาตรการในการป้องกันการใช้อํานาจโดยมิชอบที่ดีที่สุด นอกจากน้ี
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดีจะต้องมีระบบการดําเนินงานท่ีองค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน ไม่มีองค์กรหน่ึงองค์กรใดมีอํานาจผูกขาดโดยไม่มี
การตรวจสอบที่จะส่งผลให้การดําเนินการเป็นไปโดยไม่ชอบ แต่ต้องเป็นระบบท่ีเปิดรับการตรวจสอบ
ทั้งจากองค์กรภายนอกและสาธารณชน ซึ่งการตรวจสอบน้ันจะต้องคํานึงถึงความเป็นอิสระที่ต้องมิให้
บุคคลหรือองค์กรใดจากภายนอกเข้าแทรกแซง หรือจากภายในด้วยกันเองเข้าครอบงําจนเกินสมควร
จนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นภาวะวิสัย ตรงไปตรงมา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ 
 

                                                            

 ๓๕ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์, “การบูรณากากระบวนทัศน์ด้านกฎหมาย : กรณีศึกษาการปราบปราม
ยาเสพติด”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๘, ๓๒๙ 
หน้า. 



 ๒๑ 

พึงประสงค์จึงมีความจําเป็นที่ต้องสร้างดุลยภาพให้เกิดระบบที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความยุติธรรมได้อย่างมีคุณภาพ๓๖      
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านการบังคับใช้
กฎหมายอาญาที่การดําเนินการทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
 ธานี วรภัทร์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “กฎหมายการบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจําคุก” 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบังคับโทษจําคุกในประเทศไทยมีปัญหาพ้ืนฐานคือ ผู้ต้องขังล้นเรือนจํา
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีจํานวนไม่เพียงพอ ทําให้การบังคับโทษไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้กระทําผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุเน่ืองมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศ
ไทยทํางานเป็นระบบสายพานส่งต่อกันไปเป็นทอดๆ ในลักษณะเหมือนการลําเลียงสิ่งของภายใต้การ
ทํางานและนโยบายของแต่ละหน่วยงานที่ต่างกันในกระบวนการยุติธรรมเดียวกัน ซึ่งขาดทิศทางและ
แนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ภาระจึงไปตกหนักอยู่กับหน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม
คือ ราชทัณฑ์ ในทางปฏิบัติพบว่ากระบวนการยุติธรรมในช้ันสอบสวน ฟ้องร้อง และในช้ันพิจารณา
พิพากษามีข้อบกพร่องหลายประการในการพิสูจน์ความจริง ศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมยังไม่
สามารถคัดกรองส่งคนกระทําผิดที่เหมาะสมกับการลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้โทษจําคุก
โดยปราศจากหลักวิชาการบังคับโทษ ทําให้ไม่สามารถแยกผู้กระทําผิดที่เกิดจากการพลั้งพลาดไม่มีภูมิ
หลังเป็นผู้ร้าย กับผู้กระทําผิดที่เป็นอาชญากรมืออาชีพได้ ประกอบกับประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสําคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา สุดท้ายสภาพความเสียหายที่ต้องเผชิญคือไม่สามารถทําให้ผู้กระทําความผิดที่พ้นโทษจําคุก
มาแล้วสามารถที่จะดํารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระทําความผิดอาญาและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอันเป็นการคุ้มครองสังคมได้ เพราะขาดการปรับปรุงแก้ไขบําบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
อย่างแท้จริง ดังน้ันการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย จึงจําเป็นต้องสร้างมาตรฐานการบังคับโทษ 
ต้ังแต่ในเรื่องของการบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจน ภายใต้เจตนารมณ์อันเป็นวัตถุประสงค์ของการ
บังคับโทษอย่างแท้จริง๓๗ 

                                                            

 
๓๖ธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย, “ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน : ศึกษาคดี

ฆาตกรรมซึ่งมิใช่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม”, 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๕๔, ๑๓๐ 
หน้า.  
 ๓๗ธานี วรภัทร์, “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย:การบังคับโทษจําคุก”, ดุษฎีนิพนธ์นิติ-
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต), ๒๕๕๒, ๑๓๐ หน้า.  



 ๒๒ 

 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านของการ
บังคับโทษ ซึ่งจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน จนสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ความเป็นภาวะวิสัยตรงไปตรงมาในการควบคุมอาชญากรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนด้วย  
 กมลทิพย์ คติการ และคณะ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรม
กับการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ศาสนามีบทบาทต่อการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สถาบันศาสนาซึ่งมีความสําคัญมากในทุก
ศาสนาจะมีส่วนอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําความช่ัว
โดยกระบวนการยุติธรรมต้องหันมาปรับวิธีการให้ความรู้ โดยเน้นหลักธรรมคําสั่งสอนแต่ละศาสนา 
โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ก็จะส่งผลให้ประชาชน
กระทําความดี รักษาศีล ละอายและเกรงกลัวต่อบาป จึงมีส่วนช่วยพัฒนาระบบงานยุติธรรม
และการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการให้
สังคมสงบสุขศาสนาจึงเป็นตัวแปรหน่ึงที่เป็นหน่วยควบคุมสังคมหน่วยหน่ึง ปัญหาที่เป็นบ่อเกิด
อาชญากรรมคือ คนห่างเหินศาสนาจึงเป็นเหตุให้คนไม่ละอายต่อบาปหรือละอายต่อบาป
น้อยลง และผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็มิได้ให้ความสนใจมากนัก หากทุกคนเช่ือในคําสอนของศาสนาก็จะไม่
มีผู้กระทําผิดกฎหมาย หรือกระทําผิดกฎหมายน้อยลง หรือการที่คนเข้าใจหลักศีลธรรมและจริยธรรม
จะทําให้คนทําผิดกฎหมายน้อยลง ในส่วนเจ้าหน้าที่การทุจริตคอรัปช่ันก็จะน้อยลงไปด้วย 
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมจะดีขึ้น จนนําไปสู่การเคารพต่อกฎหมาย๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 ๓๘กมลทิพย์ คติการ และคณะ, “ทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เล่มที่ ๒”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล), 
๒๕๔๔, ๑๔๖ หน้า. 



 ๒๓ 

 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ในด้านการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาศึกษาและปฏิบัติซึ่งจะทําให้คนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมจนเกิด
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กระทําผิดกฎหมาย หรือทําผิดกฎหมายน้อยลง ส่งผลให้เกิดการ
เคารพต่อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็เป็นไปอย่างเป็นธรรม  
  
๑.๘ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๘.๑  ทําให้ทราบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๘.๒ ทําให้ทราบหลักพุทธปรัชญาที่ เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๘.๓ ทําให้ทราบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตาม
แนวพุทธปรัชญา 
 ๑.๘.๔ ทําให้สามารถนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” 
 ๑.๘.๕ ทําให้สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
๑.๙ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย  
 รูปแบบ หมายถึง รูปแบบที่ปรากฏจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมที่
บูรณาการด้วยหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔  
 บูรณาการ หมายถึง สภาวะการทําให้เต็มสมบูรณ์และเกิดดุลยภาพ โดยการนําหลักอริยสัจ ๔ 
และหลักอคติ ๔ ไปพิจารณาร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม  
 พุทธปรัชญา หมายถึง หลักธรรมที่สามารถนํามาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญา หมายถึง การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อ
กฎหมายอาญาบัญญัติความผิดและโทษไว้ หากมีการกระทําผิดเกิดขึ้นจึงต้องมีการบังคับให้มีการ
ดําเนินคดีเพ่ือลงโทษผู้กระทําผิดตามกฎหมายอาญา ทั้งน้ีผู้ที่ทําหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกรอบแนวคิดการวิจัยน้ี คือ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
 กระบวนการยุติธรรม หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้อง
คดี การพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับโทษ ในกรอบการวิจัยน้ี ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และ
ราชทัณฑ์ 
 



 ๒๔ 

๑.๑๐ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม จาก
หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  พร้อมศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่เก่ียวข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม โดยการรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงนํามาเข้าสู่กระบวนการวิจัย 
คือการจัดประเภท อธิบายความ ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธปรัชญา และด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือนําข้อมูล
ทั้งหลายมาทําการเรียบเรียงวิเคราะห์สรุป และนําเสนอองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา ดังได้สรุปกรอบแนวคิดไว้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  

- หลักพุทธปรัชญา ได้แก่ หลัก
อริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 

๑. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
๒. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักอริยสัจ ๔  และหลักอคติ ๔ 
๓. สรุปประเด็นหลักการและปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม 
๔. สรุปประเด็นหลักของอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ ที่สามารถแก้ปัญหาของการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
๕. นําประเด็นจากข้อ ๓  และข้อ ๔  ไปสร้างแบบสัมภาษณ์ และไปสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๗ รูป/คน 
๖. นําคําสัมภาษณ์มาอภิปรายหรือแสดงผลให้เห็นว่า หลักอริยสัจ ๔ และหลัก
อคติ ๔  เหมาะสมท่ีจะใช้แก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม 
๗. สรุปผลการวิจัยตามกรอบของวัตถุประสงค์ 
    ๗.๑ แสดงองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 
     ๗.๒ นําเสนอ Model การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมที่
บูรณาการด้วยหลักอริยสัจ ๔  และหลักอคติ ๔ 

- วิเคราะห์และบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา 

- ได้รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวน 
การยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา 

- การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม ๔ ด้าน ได้แก่  ด้านการสืบสวน
สอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณา
พิพากษาคดี ด้านการบังคับโทษ 



 
 

บทที่ ๒ 
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 

 
 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา” ในบทท่ี ๒ น้ี จะได้ทําการศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร มีแนวคิดทฤษฎีใดบ้าง การการดําเนินงานในช้ันของตํารวจ อัยการ ศาล และ
ราชทัณฑ์เป็นอย่างไร ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร ซึ่ง
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 ๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญา 
   ๒.๑.๑ ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายอาญาและการควบคุม 
   ๒.๑.๒ แนวคิดความเป็นธรรมตามกฎหมายอาญา 
   ๒.๑.๓ แนวคิดการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
   ๒.๑.๔ ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
 ๒.๒ ระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
  ๒.๒.๑ ระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันอาชญากรรม 
  ๒.๒.๒ ความหมายของคําว่า “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 
  ๒.๒.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
  ๒.๒.๔ ปรัชญาพ้ืนฐานทางอาชญาวิทยาขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม 
 ๒.๓ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
  ๒.๓.๑ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
  ๒.๓.๒ ผลจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 ๒.๔ บทสรุป 
 
๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญา 
 เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า การกระทําผิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหน่ึง ไม่มี
สังคมใดที่ปราศจากการกระทําผิดอย่างแท้จริง จึงเป็นความจําเป็นอย่างหน่ึงที่รัฐจะต้องทําหน้าที่
ดําเนินการเพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ที่จะคอยทําการควบคุมให้การกระทําผิดในสังคมอยู่ใน
ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสังคมเกินกว่าที่สังคมจะทนทานได้ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานดังกล่าว



 ๒๗ 

มาก็คือ กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมสังคมโดยการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
(Criminal Law Enforcement)  
 ๒.๑.๑ ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม 
 การควบคุมสังคมให้มีความสงบสุขอยู่รอดปลอดภัยจากอาชญากรรมนั้น จําเป็นที่จะต้อง
กําหนดมาตรการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการศึกษาในเรื่องของสังคมวิทยา
กฎหมายอาญา ซึ่งเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการพัฒนาของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญาว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร มีเง่ือนไขอะไรบ้างที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกฎหมายดังกล่าว นอกจากน้ียัง
กล่าวถึงเรื่องนโยบายและกรรมวิธีต่างๆ ในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย เมื่อได้ศึกษาถึง
ในเรื่องของสังคมวิทยากฎหมายอาญาแล้ว ต่อจากน้ันก็ต้องศึกษาในเรื่องที่ต่อเน่ืองกันไป ได้แก่ 
การศึกษาเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรม ซึ่งเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุบางประการของ
การเกิดอาชญากรรมโดยใช้หลักวิทยาการสาขาต่างๆ เข้ามาอธิบาย วิทยาการที่มักจะได้รับการนํามา
อธิบายสาเหตุของอาชญากรรม ได้แก่ จิตวิทยา สังคมวิทยา นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น 
และในเรื่องสุดท้ายที่จําเป็นจะต้องศึกษาต่อเน่ืองกันไป ได้แก่ การควบคุมอาชญากรรม ได้กล่าวถึงวิธีการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม หรืออาจจะกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่า การ
บังคับใช้กฎหมายอาญา เช่น การจับกุมคุมขัง การสืบสวน สอบสวนดําเนินคดี การฟ้องร้อง การ
พิจารณาและมาตรการในการลงโทษ การใช้เรือนจํา เป็นต้น ในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย และการ
ควบคุมสังคมน้ันมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังน้ี 
 ประเสริฐ เมฆมณี ได้กล่าวถึงปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม กล่าวคือ 
มนุษย์เป็นสัตว์เมืองจะต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ เพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการดํารงชีวิต 
การอยู่รวมกันของมนุษย์น้ีย่อมประกอบขึ้นด้วยกลุ่มชนหลายฝ่ายที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ต่างก็มุ่งประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นประมาณ หากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดมาขัดขวางหรือกีดกันแล้วย่อมจะ
เกิดการต่อสู้ป้องกันสิทธิผลประโยชน์ระหว่างกันขึ้นได้ จนในที่สุดมีการประหัตประหารประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน อันเป็นพฤติกรรมปฏิปักษ์ต่อสังคมที่ยังความเสียหายอย่างไม่อาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ ส่วนผลกระทบของอาชญากรรมที่มีต่อสังคม จะมีความรุนแรงสูญเสียมากน้อยเพียงใด
น้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเจริญ และความเสื่อมโทรมแห่ง
สภาพแวดล้อมทางสังคมน้ันๆ เป็นสําคัญ 
 ฉะน้ัน เพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของชุมชน และขจัดภัยความ
สูญเสียจากอาชญากรรมให้ลดน้อยบรรเทาเบาบางลง จึงจําเป็นจะต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และกลไกในการควบคุมสังคม จํากัดขอบเขตความประพฤติของแต่ละบุคคลไว้ โดยมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของบ้านเมือง ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมในฐานะ ซึ่ง



 ๒๘ 

กฎหมายเป็นบทบัญญัติควบคุมพฤติกรรมของบุคคล (Laws to control Behaviour) บังคับใช้โดยผู้
ทรงอํานาจอธิปไตย เพ่ือคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
 นักอาชญาวิทยาได้พัฒนาแนวความคิดขยายขอบเขตปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและ        
การควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and Social control) ให้รวมตลอดถึง
การควบคุมพฤติกรรม เพ่ือขจัดความขัดแย้งรักษาผลประโยชน์ระหว่างชุมชน กับการควบคุม
พฤติกรรมทางการเมืองที่สมเหตุผล โดยมุ่งคํานึงถึงการคุ้มครองความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิทธิ
เสรีภาพของ ภายใต้กรอบข้อบังคับแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัดในลักษณะที่สําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑. รัฐเป็นผู้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมความประพฤติและคุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์
ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชน ในฐานะที่รัฐมีอํานาจเหนือราษฎร มิได้รวมถึงกฎหมาย
เอกชนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน 
 ๒. รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๓. การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาค ภายใต้หลักนิติธรรม 
(Justice under Law) ปราศจากความลําเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง 
 หลักการสําคัญ ๓ ประการ ดังกล่าวข้างต้นน้ี เป็นประจักษ์พยานแสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า 
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือควบคุมสังคมที่สําคัญย่ิงส่วนหน่ึง แต่ความปลอดภัยสันติสุขของสังคมจะบังเกิด
ขึ้นได้ก็โดยที่ประชาชนทุกคนจักต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมือง และเจ้าหน้าที่จําต้องดําเนินการ
ลงโทษผู้กระทําผิด กําหนดมาตรป้องกันภัยทางสังคมอย่างเด็ดขาดเที่ยงธรรมเพ่ือรักษาไว้ซึ่งหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย (Rules of law) ที่สอดคล้องตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ลักษณะประสานประโยชน์ระหว่าง กฎหมาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความเป็นธรรมใน
สังคม (Law Order and Justice) อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ รวมท้ังการเคารพในสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
บุคคลตามหลักการข้ันมูลฐานของกฎหมายที่มุ่งประสงค์ต่อความสอดคล้องสมานฉันท์ ระหว่างการใช้
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน กับประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบกันไป 
 หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการควบคุมและส่งเสริมบุคคลให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบบรรทัด
ฐานแบบอย่างความประพฤติของชุมชน หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Social Norms or Regulation) 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสถียรภาพทางสังคม และความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในระบบอาญายุติธรรม (Criminal Justice System) ประกอบด้วย ตํารวจ อัยการ 
ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม 
ตามลําดับกระบวนการยุติธรรม (Processes of criminal Justice) ดังผังภูมิต่อไปน้ี 
 



 ๒๙ 

 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงลําดับกระบวนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 
 พ้ืนฐานแนวความคิด ของการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน เป็นการวิวัฒนาการ
และเลียนแบบอย่างวิธีการปฏิบัติจากระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา มา
ดัดแปลงแก้ไขเท่าที่เหมาะสมกับสภาพการของประเทศไทยในลักษณะเป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบ
ผสมผสานที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายป้องกันสังคมที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ รวมทั้งการใช้หลักเหตุผล หลักมนุษยธรรม และประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The Universal Declaration of Human 
Rights) เป็นเง่ือนไขดุลยพินิจประกอบการพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิด จึงอนุมานกล่าวได้ว่า การ
บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นการปฏิบัติตามหลักกฎหมายอาญาสารบัญญัติ 
และกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ ซึ่งจะขอกล่าวอธิบายอย่างรวบรัดประกอบความเข้าใจง่ายๆ ดังน้ี 
 กฎหมายอาญาสารบัญญัติ (Substantive Law) เป็นกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพ่ือรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยนัยน้ีกฎหมายอาญาสารบัญญัติ                  
จึงหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติที่กําหนดข้อห้ามมิให้บุคคลกระทําหรืองดเว้นการกระทําการใดๆ อัน
ถือเป็นความผิดอาญา รวมท้ังกําหนดบทลงโทษแก่บุคคลผู้ฝ่าฝืนละเมิดไว้ด้วย บทกฎหมายอาญาสาร
บัญญัติที่สําคัญก็คือ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่มีโทษทางอาญาสําหรับการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ันๆ  
 กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ หมายถึง กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Procedural or Adjective Law) 
ซึ่งได้กําหนดกระบวนการปฏิบัติว่าด้วย วิธีการสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้องและลงโทษผู้กระทํา
ความผิดอาญา กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติจึงเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้มีการลงโทษผู้กระทําผิดตาม
ความมุ่งหมายของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ ทั้งน้ี หมายความว่า เมื่อกฎหมายอาญาสารบัญญัติได้
กําหนดว่าการกระทําผิดหรือการงดเว้นการกระทําอย่างใดเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้แล้ว เมื่อมี
การกระทําความผิดเช่นน้ันเกิดขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติที่กําหนดถึงวิธีการที่จะ
ได้ตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ และกําหนดรูปแบบการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดประกอบกัน
ไปด้วย กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติแบ่งออกได้เป็นสองชนิดคือ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยการกําหนดวิธีการ
สืบสวน สอบสวน และฟ้องร้อง เพ่ือนําตัวบุคคลผู้ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองมาลงโทษ ตามท่ีได้กําหนด
ไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ 

อาชญากรรม ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทณัฑ์ 



 ๓๐ 

 กฎหมายราชทัณฑ์ เป็นกฎหมายที่กําหนดวิธีการ รูปแบบการลงโทษ และกําหนดมาตรการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในลักษณะมุ่งคํานึงถึงหลักการลงโทษที่เหมาะสมกับการกระทําผิด (The 
Punishment to fit the Crime) และการลงโทษท่ีเหมาะสมกับตัวผู้กระทําผิด (The Punishment 
to fit the criminal) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของสังคม และการแก้ไขผู้กระทําผิด
ให้กลับความประพฤติเป็นพลเมืองดี ภายหลังจากการปลดปล่อย หรือพ้นโทษไปแล้ว 
 การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมมีหลักความสัมพันธ์
เก่ียวข้องสามารถอธิบายสรุปโดยย่อดังผังภูมิ ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
 

 ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
จะต้องดําเนินการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่สําคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคําสั่งคําบังคับที่กฎหมาย
กําหนดทางปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง กับส่วนที่เป็นบทลงโทษถ้าขัดขืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีการใช้หลัก
บังคับ หรือมาตรการแทรกแซงต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย ในฐานะที่กฎหมาย คือ 
หลักข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขและความอยู่รอดของสังคมอย่างแท้จริง 
 โดยท่ีการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว มีขอบเขตรับผิดชอบ
กว้างขวางยุ่งยากสลับซับซ้อน การพิจารณาหลักการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะกล่าวถึงน้ี จึงเป็นการพิจารณาเฉพาะเพียงหลักการสําคัญ ปัญหาข้อขัดข้องทางปฏิบัติ 
และแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการบริหารที่เกิดขึ้น เพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการสนอง
บริการ และการสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้องกับ

รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญาสารบัญญัติ กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ 

ประมวล 

กฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

พระราชบัญญัติท่ี
มีโทษทางอาญา 

 

กฎหมายราชทัณฑ์ 



 ๓๑ 

สังคมโดยทั่วไป ในฐานะที่อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สังคมและหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายต่างมีความสัมพันธ์รับผิดชอบร่วมกันโดยตรง กล่าวคือ เมื่อมี
อาชญากรรมเกิดขึ้นย่อมไม่ให้คุณแก่ผู้ใดทั้งสิ้น (Crime does not pay) ประชาชนจะต้องเป็น
ผู้เสียหาย รัฐจะต้องดําเนินการเพ่ือนําผู้กระทําผิดมาลงโทษตามลําดับขั้นตอนปฏิบัติ โดยตํารวจมี
หน้าที่ดําเนินการจับกุม สืบสวน สอบสวนผู้ต้องหาหรือจําเลย อัยการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการ
ฟ้องร้องคดี ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินช้ีขาดการลงโทษตามข้อเท็จจริงแห่งกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่
มีอยู่ด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม และราชทัณฑ์รับผิดชอบในการควบคุม อบรม และฝึกวิชาชีพ 
ผู้กระทําผิดที่ศาลได้พิพากษาหรือโดยบทกฎหมายอ่ืนๆ ที่ให้อํานาจการควบคุมหรือทางปฏิบัติได้ 
 การประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์          
มีขั้นตอนจุดเริ่มต้นจากอาชญากรรมที่เกิดข้ึน จนถึงขั้นพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดสามารถสรุปหลัก
กระบวนการปฏิบัติที่สําคัญและเกี่ยวเน่ืองอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ดังน้ี 
 ๑. การรายงานเก่ียวกับอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ประสบพบเห็นเอง หรือ
ประชาชนเป็นผู้มาแจ้งความแก่ตํารวจ 
 ๒. การแจ้งข้อกล่าวหา การจับกุม รวมท้ังบันทึกเหตุผลการจับกุม 
 ๓. การควบคุม ขัง ประกันตัว หรือปล่อยช่ัวคราว สําหรับบุคคลผู้ต้องสงสัยหรือจําเลย 
 ๔. การสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 ๕. การรวบรวมการสอบสวนเข้าสําเนาและนําความเห็นโดยพนักงานสอบสวน 
 ๖. การนําคดีฟ้องร้องแก่ศาลโดยพนักงานอัยการ 
 ๗. การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาสืบพยานหลักฐานต่างๆ ในศาล 
 ๘. การพิพากษาตัดสินคดีของศาล 
 ๙. การกําหนดรูปแบบลงโทษและการใช้วิธีการราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่เหมาะสมแก่
ความผิดและผู้กระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป 
 ๑๐. การอุทธรณ์และฎีกา 
 ๑๑. การพระราชทานอภัยโทษ 
 ทั้งน้ี กระบวนการปฏิบัติรวม ๑๑ ขั้นตอน ดังกล่าวมาน้ี สามารถอธิบายสรุป เพ่ือประกอบ
ความเข้าใจตามลําดับกระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ประกอบด้วย ตํารวจ ในฐานะหน่วยงานป้องกันสังคมเบื้องต้นรับผิดชอบเก่ียวการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความผาสุกปลอดภัยของชาติ อัยการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายของแผ่นดินรับผิดชอบ
เก่ียวกับการฟ้องร้องผู้ต้องหา หรือผู้ต้องสงสัยในคดีต่อศาล ศาลสถิตยุติธรรมมีภารกิจรับผิดชอบ
เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวงด้วยนํ้าใจเป็นกลางบริสุทธ์ิและยุติธรรม และราชทัณฑ์
ในฐานะหน่วยงานสุดท้ายแห่งกระบวนการยุติธรรมรับผิดชอบด้านการปฏิบัติต่อผู้กรทําผิดตามคํา



 ๓๒ 

พิพากษาของศาล หรือโดยกฎหมายอ่ืนใดที่บัญญัติให้อํานาจไว้ รวมทั้งการกําหนดมาตรการต่าง ๆ
เพ่ือเรียกร้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม (Public Participation in Crime Prevention) 
กับฝ่ายบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด๑ 
 นอกจากน้ี วีระพงษ์  บุญโญภาส  ได้กล่าวถ ึงการบังคับใช้กฎหมายไว้ว่า  เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเพ่ือความปลอดภัยของชีวิต จากการท่ีมนุษย์
จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมน้ีเอง จึงเกิดความจําเป็นที่จะต้องมีการออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเพ่ือ
ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม เพราะเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทุกชนิด ที่ผู้แข็งแรงกว่าจะข่มเหง
ผู้ที่อ่อนแอกว่า การข่มเหง ข่มขู่ บังคับโดยใช้ความรุนแรง ตลอดจนการแย่งชิงฉกฉวย หรือเบียดบัง ย่อม
เกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าสังคมไม่วางกรอบความเหมาะสมของการอยู่ร่วมกันโดยอาศัยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่น่ัน
ย่อมมีการฝ่าฝืน สัญชาติญาณของการฝ่าฝืน คือ สัญชาติญาณของการท้าทาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน 
แต่อาจจะมีมากน้อยต่างกัน ผู้ที่มีสัญชาติญาณดังกล่าวมาก ประกอบกับมีมูลเหตุจูงใจ คือ ทรัพย์สินเงินทอง 
ตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือความย่ัวยุทางเพศ ก็จะนําไปสู่การกระทําผิดในหลากหลายรูปแบบ เช่น การลัก
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทําร้ายร่างกาย ฆ่าและข่มขืนอนาจาร ความผิดเหล่าน้ีกระทบต่อสังคมส่วนรวม 
ทั้งในด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและศีลธรรม ถ้าไม่มีการลงโทษผู้กระทําผิดเหล่าน้ี ก็จะ
เกิดการกระทําผิดในลักษณะลอกแบบตามมา เพราะความผิดเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้กระทําผิดได้โดยทันที  ไม่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย  ดังน้ัน 
จึงเป็นหน้าที่ของสังคมท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือให้สังคมเห็นเป็นตัวอย่างว่าผู้กระทําความผิดเหล่าน้ันได้รับ
ผลตอบแทนจากสังคมอย่างไร  มาตรการในการตอบแทนแก่ผู้กระทําผิด ถูกเรียกว่า “โทษ” (Punishment)๒ 
 นอกจากโทษแล้ว สิ่งที่มีความสําคัญต่อการยุติการกระทําผิด และการป้องกันการกระทําความผิดก็
คือ การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายจะดีและสมบูรณ์เพียงใดก็ตาม ถ้าการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ
แล้ว การควบคุมการกระทําความผิดก็จะไม่ประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย และเมื่อกล่าวถึงการบังคับใช้
กฎหมาย ประชากรทั่วไปมักจะนึกถึงการทํางานของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งจะทําหน้าที่
ต่างกันไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยรวมเรียกกระบวนการท้ังหมดว่า การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา๓ 
 แสวง  ธีระสวัสด์ิ ได้กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายไว้ว่า  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา (The Administration of Criminal Justice)  ก็เหมือนกับการบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์การ

                                                            
๑ประเสริฐ เมฆมณี, ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 

๒๕๒๓), หน้า ๑–๘. 
  

๒วีระพงษ์  บุญโญภาส,  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗), หน้า  ๓-๔. 
  ๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘-๙. 



 ๓๓ 

อ่ืน ๆ โดยทั่วไปน้ันเอง คือ จําเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลและ
ผลกระทบต่อการกําหนดรูปแบบและแนวทาง ในการดําเนินงานหรือการบริหารงานอันรวมไปถึงนโยบายของ
รัฐบาล  ลักษณะข้อบังคับของกฎหมาย สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนขนบธรรมเนยีมและ
ศีลธรรม จารีตประเพณี และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยกําหนดถึงรูปแบบ
แนวทางและความเป็นไปได้ของการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่า การที่จะนําเอากฎหมาย
อาญามาใช้บังคับน้ันควรจะเป็นไปในรูปแบบไหน หรือวิถีทางใดจึงจะทําให้การดําเนินการขององค์กรต่างๆ 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สามารถดําเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรม๔ 
 จากการศึกษาปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายอาญาและการควบคุมสังคม จึงทําให้สามารถสรุปได้ว่า
การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการควบคุมสังคมเป็นการควบคุมและส่งเสริมบุคคลให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบ
บรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ทางสังคมเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  
 ๒.๑.๒ แนวคิดความเป็นธรรมตามกฎหมายอาญา 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กล่าวถึงแนวคิดความเป็นธรรมตามกฎหมายไว้ว่า ความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย หรือความเป็นธรรมที่เราจะมอบให้แก่ผู้กระทําความผิดถือเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นธรรม
ทางสังคม สําหรับความเป็นธรรมตามกฎหมาย Scott ให้ความหมายไว้ว่า คือการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับข้อกําหนดของกฎหมายผู้ใดปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือว่าความเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้น ผู้ใดปฏิบัติตรง
ข้ามกับกฎหมายถือว่าความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าจะพิจารณาว่าความเป็นธรรมตามกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายอาญาน้ันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องเร่ืองน้ี Levine และคณะได้กล่าวไว้ชัดเจนโดยถือ
ว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมตามกฎหมายประกอบไปด้วย 
 ๑. การให้ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หมายความว่าทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียม
กันตามกฎหมายไม่มีอภิสิทธ์ิชนใด กระทําผิดอย่างเดียวกันก็จะต้องได้รับโทษอย่างเดียวกันตามที่
กฎหมายกําหนด คนยากจนท่ีกระทําความผิดแบบเดียวกันกับคนรํ่ารวยหรือคนใหญ่คนโตก็จะได้รับ
โทษอย่างเท่าเทียมกัน หากคนมีอํานาจหรือคนร่ํารวยได้รับโทษน้อยกว่าก็จะเกิดความไม่พอใจเป็น
อย่างมาก หากระบบงานยุติธรรมยังด้ือดึงที่จะเอาใจช่วยคนร่ํารวยและคนมีอํานาจ ระบบงาน
ยุติธรรมก็จะไร้ความหมายคนจะไม่เคารพเจ้าหน้าที่ของระบบงานยุติธรรม อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้น
โดยท่ัวไป การให้ความเท่าเทียมกันตามกฎหมายจึงถือเป็นความสําคัญอย่างหนึ่งในการพิทักษ์ความ
เป็นธรรมตามกฎหมาย 

                                                            

  
๔แสวง  ธีระสวัสด์ิ,  หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

ผู้จัดการ, ๒๕๓๐), หน้า ๒๓๖-๒๓๗. 



 ๓๔ 

 ๒. การลงโทษให้สาสมกับความรุนแรงของอาชญากรรม หมายความว่าคนที่จะกระทํา
ความผิดจะต้องชดใช้ความผิดให้เหมาะสมกับความเสียหายที่เขาได้ก่อขึ้น การลงโทษเป็นเรื่องของ
จิตใจ เมื่อใครถูกระทําร้ายและบ่นว่าคนร้ายควรจะถูกลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทําลงไปเรา
ทั้งหลายก็จะมีความรู้สึกเห็นด้วย การแก้แค้นให้สาสมกับความผิดจึงน่าจะเป็นสัญชาตญาณของ
มนุษย์อย่างหน่ึง อย่างไรก็ตามในประเทศท่ีมีความเจริญแล้วจะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันว่าควรจะ
ลงโทษผู้กระทําความผิดประเภทไหนสักเพียงใดจึงจะเหมาะสม 
 ๓. การมีเมตตากรุณา หมายความถึง การพิจารณาถึงว่าในการกระทําความผิดน้ันผู้กระทํา
ความผิดไม่ควรจะรับผิดชอบตามลําพัง แต่ควรจะนึกถึงสภาพแวดล้อมในขณะกระทําความผิดด้วย 
นอกจากน้ันยังต้องพิจารณาถึงเพศ วัย สภาพจิตใจของผู้กระทําผิดอีกด้วย อน่ึงความเมตตากรุณาใน
กระบวนการความเป็นธรรมตามกฎหมายยังเกี่ยวพันถึงบุคลิกภาพของผู้กระทําความผิดอีกด้วย๕ 
 สรุป ผู้วิจัยเห็นว่า ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายน้ัน นอกจากจะต้องดําเนินการทั้ง
ในส่วนของตัวบทกฎหมายให้มีความเพียงพอสําหรับความผิดที่เกิดขึ้น มีบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือที่
เพียงพอและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอาชญากรรมแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความเป็นธรรม
ตามกฎหมายด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับของสังคม 
 ๒.๑.๓ แนวคิดการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กล่าวถึงแนวคิดการบังคับใช้กฎหมายอาญาไว้ ดังน้ี 
 คําว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญา แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Criminal Law Enforcement ซึ่ง
หมายถึงการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายได้บัญญัติความผิดและโทษไว้เมื่อความผิด
เกิดขึ้น จึงต้องบังคับให้มีการดําเนินคดีเพ่ือการลงโทษ ผู้ที่ทําหน้าที่บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายก็
คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจ จึงมักมีคําเรียกตํารวจอีกคําหน่ึงว่า “Law enforcement officer” หน้าที่หลัก
ในการบังคับใช้กฎหมายจึงหมายถึง การจับกุมและการสืบสวนสอบสวนในการบังคับใช้กฎหมายน้ัน  
จะต้องใช้ดุลยพินิจโดยคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติอุดมการณ์แห่งอาชีพ และความคาดหวังของชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายมิอาจจะกระทําได้เต็มที่เน่ืองจาก 
 ๑. ระเบียบ ระบบ แบบแผนในการบังคับใช้กฎหมายขัดขวางมิให้บังคับใช้กฎหมายเกินเลย
สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชน 
 ๒. ความคลุมเครือของกฎหมายทําให้ยากแก่การแปลความ จึงไม่อาจเอาผิดต่อผู้กระทํา
ความผิดได้ 
 ๓. ปัญหาในทางเทคนิค อาทิ เวลา บุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน เมื่อ
สิ่งเหล่าน้ีไม่เพียงพอหรือขาดคุณภาพก็ไม่อาจจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

                                                            

 ๕อัณณพ ชูบํารุง, อาชญาวิทยาและอาชญากรรม, (ม.ป.ท.), หน้า ๓๕. 



 ๓๕ 

 ๔. ความต้องการขององค์การ ซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่าความผิดอย่างไรควรบังคับใช้ 
ความผิดอย่างไหนไม่ควรบังคับใช้ 
 ๕. อุดมการณ์ หรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่แต่ละคนทําให้ต้องมีการเลือกบังคับใช้กฎหมาย 
 ๖. ความกดดันหลาย ๆ ด้านของสังคมทําให้ไม่อาจจะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ 
 ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายอาญาน้ี ปัญหาสําคัญของการบังคับใช้กฎหมายก็คือจะต้องมี
กฎหมายให้เพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ การมีกฎหมายเพียงพอนอกจากจะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
แล้ว ยังทําให้ประชาชนเคารพเจ้าหน้าที่มากย่ิงขึ้นไปอีก เป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายก็เพ่ือ
ป้องกันอาชญากรรมและป้องกันความยุ่งเหยิงในสังคม พิทักษ์ความมีสันติสุขป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน และ
เสรีภาพของประชาชน ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายอาญานอกจากจะต้องกระทําให้มีประสิทธิภาพ
แล้ว ยังต้องกระทําให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้วย ในการบังคับใช้กฎหมาย จึงกล่าวสรุปถึงปัจจัย
ที่จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 ๑. มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนเพียงพอ 
 ๒. มีอุปกรณ์และบุคลากรที่เพียงพอ 
 ๓. มีนโยบายที่เหมาะสม 
 ๔. เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๕. ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่๖ 
 Andrew Ashworth อ้างใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกูล ได้กล่าวถึงการถึงแนวคิดการบังคับใช้
กฎหมายไว้ ดังน้ี 
 คําว่า Law Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย นับว่าเป็นมาตรการสําคัญในการ
ปราบปรามเพื่อนําตัวคนทําผิดมาลงโทษให้ได้ แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติการดําเนินคดีตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามักมีอุปสรรคเกี่ยวกับ “ชนช้ัน” ของสถานะผู้กระทําความผิดอยู่เสมอ 
กลุ่มอภิสิทธ์ิชนจึงมักไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
กระบวนการยุติธรรมที่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่มีสถานภาพแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพทางการเมือง แนวคิดน้ีจะมาจากค่านิยม
ที่ว่าคนยากจนจะทําผิดมากกว่าคนร่ํารวย เมื่อพิจารณาถึงหลักการบังคับใช้กฎหมายควรคํานึงถึง
หลักการที่กําหนดว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความเสมอภาคครอบคลุมทั้งบุคคลและพ้ืนที่ในเขต
ราชอาณาจักร แต่การดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญากลับมีส่วนทําให้เกิดความ

                                                            
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 



 ๓๖ 

ล้มเหลวในการต่อต้านอาชญากรรม เพราะมีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดแตกต่างกันตามสถานะของ
ผู้กระทําผิด เป็นผลให้คนที่ไม่ได้ทําผิดอาจถูกลงโทษ แต่คนที่กระทําผิดกลับไม่ถูกดําเนินคดี๗ 
 สรุป ผู้วิจัยเห็นว่า เน่ืองจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติถึงความผิดและ
กําหนดโทษท่ีผู้กระทําผิดจะได้รับไว้เพียงเท่าน้ัน การที่จะให้กฎหมายอาญามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอาญาดังกล่าวแก่ผู้กระทําการฝ่าฝืนหรือกระทํา
ความผิด ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาญาก็คือ หน่วยงานที่
เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
 ๒.๑.๔ ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย 
 ประเสริฐ เมฆมณี ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายไว้ ดังน้ี 
 รัฐบาลอังกฤษได้มอบหมายให้ เซอร์ โรเบิร์ต พีล (Sir Robert Peel) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ซึ่งได้รับเกียรติในฐานะเป็น “บิดาแห่งระบบตํารวจอาชีพของอังกฤษ” 
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงสมรรถภาพเจ้าหน้าที่และรูปแบบการบริหารตํารวจอย่างเข้มแข็ง
เด็ดขาดจริงจัง และได้เสนอ “พระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการตํารวจ ค.ศ. ๑๘๒๙” (The Police bill of 1829) 
ต่อรัฐสภาพขอความยินยอมเห็นชอบปรับปรุงกิจการตํารวจอังกฤษไปสู่รูปแบบตํารวจอาชีพขึ้นเป็นแห่งแรก
ในหน่วยงานตํารวจแห่งมหานครลอนดอน (London Metropolitan Police force) เป็นผลให้ประเทศ
อังกฤษมีการจัดองค์กรตํารวจอาชีพ ที่อยู่ในระเบียบวินัยเข้มงวดกวดขันและมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการแทรกแซงหรือรอดพ้นจากอิทธิพลภาวะครอบงําทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง 
รวมทั้งกําหนดวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตํารวจกําหนดกระบวนการพัฒนาจิตใจและควบคุม
วินัยของตํารวจที่ต้ังขึ้นอยู่บนรากฐานแห่งความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบสนองตอบต่อ
ประชาชน สอดคล้องกับหลักปรัชญารับใช้ประชาชนของข้าราชการในระบบคุณธรรม (Merit system) 
อย่างแท้จริง 
 นักวิชาการและนักการบริหารงานตํารวจ ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุความสําเร็จต่อเน่ืองในการ
ปรับปรุงกิจการตํารวจของอังกฤษนับแต่สมัย เซอร์ โรเบิร์ท พีล (Sir Robert Peel) เป็นต้นมา ก็โดย
เหตุผลสําคัญที่ว่าในการปรับปรุงกิจการตํารวจทุกคราวได้ยึดมั่นในหลักความสงบสุขของชาติบ้านเมือง 
ความคล่องตัวในการรณรงค์ต่ออาชญากรรมและได้มีการควบคุมการปฏิบัติงานของตํารวจอย่าง
เด็ดขาดจริงจังจากนายตํารวจระดับสูงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้ยึดมั่นในหลักการสําคัญต่อไปนี้เป็น
แนวทางปฏิบัติ คือ 

                                                            

 
๗Andrew Ashworth, Principle Criminal Law, (Clarendon Press : Oxford, 1994),  

อ้างใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, “อาชญากรรม การป้องกัน : การควบคุม”, (กรุงเทพมหานคร : พร
ทิพย์การพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๗. 



 ๓๗ 

 ๑. ระบบตํารวจอังกฤษได้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างตํารวจ
กับประชาชนสมดังคํากล่าวที่ว่า “ประชาชนคือต้นกําเนิดของตํารวจ” อย่างแท้จริง 
 ๒. ส่งเสริมการใช้ระบบคุณธรรมประกอบการคัดเลือกบรรจุแต่งต้ังและกวดขันการปฏิบัติ
หน้าที่ของตํารวจ ให้มีความสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม (Police Accountability) ต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ 
 ๓. การปรับปรุงระบบตํารวจอังกฤษ ได้ดําเนินการปรับปรุงทั้งแนวปฏิบัติในการบังคับใช้
กฎหมายของตํารวจ และแนวทางการจัดองค์การบริหารตํารวจที่สมเหตุผลพร้อมกันไปด้วย (The 
recommendation proved to be not only legislative “Quidelines” but organization” 
quidelines” as well) 
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักการของตํารวจอาชีพ ซึ่งกําหนดขึ้นโดย เซอร์ โรเบิร์ท พีล (Peel’s 
Processional Police Principle) นับเป็นปรัชญาการบริหารงานตํารวจที่เป็นปัจจัยเอ้ืออํานวยส่งเสริมให้
ตํารวจดํารงอยู่ในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อันเป็นคุณสมบัติล้ําค่าของประชาชน รวมท้ังเป็น
หลักการพ้ืนฐานที่จะให้ประชาชนสนับสนุน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ เคารพต่อกฎหมาย
ของบ้านเมือง๘ 
 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้กล่าวไว้เก่ียวกับทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายว่าแนวคิดในการ
บังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เป็นทฤษฎีที่มุ่งที่หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตํารวจใน ค.ศ. ๑๘๒๙ โดย เซอร์ โรเบิร์ท พีล (Sir Robert Peel) ได้ก่อต้ังกรมตํารวจนครบาลแห่ง
กรุงลอนดอน และได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของการตํารวจยุคใหม่” สาระของทฤษฎีน้ีได้เน้นไปที่
บุคลากรตํารวจ ภายใต้การบังคับบัญชา ซึ่งตระหนักว่า การป้องกันอาชญากรรม คือ งานหลักของ
ตํารวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีความสําคัญย่ิงต่อการสืบสวนและสอบสวน การจับกุม และการลงโทษ
ผู้กระทําความผิด เมื่อพิจารณาแนวคิดน้ีจะมุ่งงานหลักไปที่การออกตรวจท้องที่  โดยเช่ือว่าการ
ปรากฏตัวของตํารวจย่อมมีผลในการยับย้ังผู้มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรมและความเกรงกลัว
การจับกุม ด้วยเหตุน้ีตํารวจสายตรวจควรแต่งเคร่ืองแบบ รถสายตรวจการมีลักษณะเด่นชัดให้เห็นง่าย
เพ่ือเป็นการข่มขวัญยับย้ังอาชญากร 
 ตามแนวทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและการปฏิบัติใด ๆ เพ่ือเป็นผล
ในการป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น เน้นการลดช่องโอกาสสําหรับผู้ที่ต้ังใจจะละเมิด
กฎหมาย การตรวจท้องที่น้ีควรจะจัดให้เป็นงานหลักที่เป็นงานประจํา และตํารวจสายตรวจมักได้รับ
มอบหมายให้ดูแลเขตท้องที่ในการป้องกันและระงับเหตุร้าย ในขณะเดียวกับการตรวจท้องที่ก็ยังจัดให้
เป็นลักษณะงานเฉพาะกิจด้วย 

                                                            

 ๘ประเสริฐ เมฆมณี, ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒ - ๔๓. 



 ๓๘ 

 ในทฤษฎีเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นบุคลากรแรกที่มีหน้าที่โดยตรงกับผู้กระทําความผิดในการจับกุม 
สอบสวนดําเนินคดี เครื่องแบบของตํารวจในทุกๆ ประเทศสามารถข่มขวัญทําให้คนร้ายเกรงกลัวได้ 
ดังน้ันการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจออกท้องที่ไปดูแลตรวจตราเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด เช่น อาจเดินเท้า รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ก็มีผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมได้ 
และสถิติการเกิดอาชญากรรมจะย่ิงลดลง ถ้าการออกตรวจมีความถี่มาก๙ 
 ชนะ สันติพนารักษ์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายว่านับแต่ เซอร์ โรเบิร์ท พีล 
(Sir Robert Peel) ได้กําหนดหลักการตํารวจอาชีพ ๙ ประการ ในปี ค.ศ.๑๘๒๙ คือ 
 ๑. การป้องกันอาชญากรรมเป็นภารกิจพ้ืนฐานของตํารวจ 
 ๒. ตํารวจต้องได้รับความเคารพนับถือ และยกย่องจากประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๓. การที่ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นการชักนําให้ประชาชนเคารพย่ําเกรงตํารวจ 
 ๔. การปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับขู่เข็ญของตํารวจ จะเป็นผลให้ประชาชนสนับสนุนกิจการ
ตํารวจลดน้อยลงเป็นสัดส่วน 
 ๕. ตํารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม 
 ๖. ตํารวจพึงใช้กําลังอาวุธในกรณีจําเป็นสุดวิสัย ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว 
 ๗. ตํารวจและประชาชนเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกัน 
 ๘. ตํารวจเป็นตัวแทนของกฎหมาย 
 ๙. สังคมที่ปลอดจากอาชญากรรม และความยุ่งเหยิงย่อมเป็นสิ่งที่ทดสอบประสิทธิภาพใน
การทํางานของตํารวจ๑๐ 
 หลักการดังกล่าวโดยเฉพาะหลักการข้อที่ (๑) การป้องกันอาชญากรรมเป็นภารกิจพ้ืนฐาน
ของตํารวจก็ได้กลายเป็นพ้ืนฐานของการก่อกําเนิดแนวคิดทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมในระยะต่อมา ซึ่งการดําเนินการตามแนวทฤษฎีน้ีนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลทางด้าน
จิตวิทยาให้เป็นที่เกรงขามของอาชญากรให้เกิดความยับย้ังช่ังใจไม่กล้าที่จะก่ออาชญากรรม เน่ืองจาก
กลัวว่าจะถูกจับกุม โดยหลักใหญ่ใจความของทฤษฎีน้ีคือ การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจย่อมเป็น
การเพ่ิมความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมของอาชญากร ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดช่วงเวลาและโอกาสของอาชญา

                                                            

 ๙ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์, อาชญาวิทยา อาชญากรรมพื้นฐานกับกระบวนการยุติธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๗ - ๑๒. 
 ๑๐ชนะ สันติพนารักษ์, “บทบาทของผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดในการป้องกันอาชญากรรม
ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้พักอาศัยในเขตชุมชนแออัดในพ้ืนที่สถานีตํารวจนครบาลเตาปูนบางซื่อ”, 
วิทยานิพนธ์สังคมสังเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๐, หน้า ๒๓. 



 ๓๙ 

กระทําให้ยากแก่การประกอบอาชญากรรมย่ิงขึ้น นอกจากน้ันการกระจายกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจให้
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ยังสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่พบเห็นอีกด้วย 
 สําหรับยุทธวิธีหลักในการป้องกันตามแนวทฤษฎีน้ีคือ การตรวจท้องที่และเมื่อพบเหตุ
ผู้กระทําความผิดแล้วก็ต้องทําการจับกุมอย่างเฉียบขาด นอกจากน้ียังใช้วิธีการต้ังด้าน ตรวจค้น           
ต้ังด้านสกัด ต้ังตู้ยาม ตลอดจนจัดยามเฝ้าจุด และดูแลสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นงานประจําและเป็นงาน
เฉพาะกิจด้านความคิด และยุทธวิธีดังกล่าวน้ีเองตํารวจจึงได้รับการกําหนดให้แต่งเคร่ืองแบบและมี
ยานพาหนะที่มีลักษณะเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกล เพ่ือเป็นการข่มขวัญยับย้ังอาชญากร
ในละแวกที่ตํารวจผ่าน 
 ภราดร จุฬารี กล่าวว่า ยุทธวิธีหลักของตํารวจในการป้องกันอาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับ
ใช้กฎหมายก็คือ การตรวจท้องที่ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกระดูกสันหลังของงานตํารวจ ใจความ
สําคัญของทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย พอสรุปได้ว่า การปรากฏตัวของตํารวจย่อมมีผลในการยับย้ังผู้ที่มี
แนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม เพราะเกรงกลัวการจับกุม ฉะน้ัน ตํารวจสายตรวจ จึงต้องแต่ง
เครื่องแบบ และรถวิทยุสายตรวจจึงต้องมีลักษณะเด่นชัดเห็นได้ง่าย เพ่ือเป็นการข่มขวัญยับย้ังอาชญา
กร นอกจากน้ันการตรวจท้องที่อย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง จะทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่า
ตํารวจอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ด้วยเหตุน้ีตามแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายการปรากฏตัวของตํารวจ 
และกระจายกําลังให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนจะช่วยป้องกันอาชญากรรม โดยลดช่องว่างหรือโอกาสสําหรับ
ผู้ที่ต้ังใจจะละเมิดกฎหมาย ดังน้ันงานตรวจท้องที่ของตํารวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงานประจํา และงาน
เฉพาะกิจ ในลักษณะงานประจําตํารวจสายตรวจมักได้รับการกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อาชญากรรม และระงับเหตุร้ายในทุกเขตพ้ืนที่ คือกําลังหลักที่พร้อมจะรวมตัวในทันทีที่ได้รับคําสั่ง
จากศูนย์บัญชาการ เพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจที่เร่งด่วน๑๑ 
 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ยังได้กล่าวไว้ว่า หลักจาก เซอร์ โรเบิร์ท พีล (Sir Robert Peel) 
ได้รับการยกย่องในเวลาต่อมาว่าเป็นบิดาตํารวจยุคใหม่ ได้เน้นให้บุคลากรตํารวจภายใต้บังคับบัญชา
ได้ตระหนักว่าการป้องกันอาชญากรรม คืองานหลักของตํารวจและมีความสําคัญย่ิงกว่าการสืบสวน
สอบสวน การจับกุม และการลงโทษผู้กระทําผิด ในทัศนะของเซอร์ โรเบิร์ท พีล (Sir Robert Peel) 
ได้กลายเป็นพ้ืนฐานของการก่อกําเนิดแนวทฤษฎีน้ีขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันอาชญากรรม แนวทาง

                                                            

 ๑๑ภราดร จุฬารี , “ชุมชนกับการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานในเทศบาลอุดรธานี”, 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๒, หน้า ๓๒. 



 ๔๐ 

บังคับใช้กฎหมายจึงกลายเป็นหลักการและเป็นภารกิจอันสําคัญย่ิงของตํารวจ เพ่ือให้เป็นเสมือน
สัญญาณ หรือสัญลักษณ์ที่ข่มขู่ป้องปรามเหล่าอาชญากรได้ในระดับหน่ึง๑๒ 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย เน้นหนักไปในแนวทางการใช้กลไกของรัฐเข้า
ไปจัดการกับการกระทําผิด กล่าวคือ ผู้มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือผู้มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งได้แก่ ตํารวจน้ันจะต้องทําการป้องปรามอาชญากรรมเป็นหลัก โดยมีเครื่องมือ คือ 
กฎหมายเป็นแนวทางในการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการป้องกันอาชญากรรม
รวมท้ังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้อง และยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 
ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะของอาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่ๆ น้ันอย่างเข้มงวด จริงจัง รวดเร็ว และเด็ดขาด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการข่มขู่ ยับย้ัง ไม่ให้เกิดอาชญากรรม ดังน้ันทฤษฎีการบังคับใช้
กฎหมายจึงเป็นการข่มขู่ยับย้ัง โดยเน้นที่การลงโทษตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุป
ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายเป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงทฤษฎีการบังคบัใช้กฎหมาย (Law Enforcement theory) 

 
 จากความเห็นของนักวิชาการที่กล่าวมา จึงสรุปได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายอาญา คือ การบังคับให้
เป็นไปตามโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ โดยรัฐได้ดําเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายอาญาไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย
ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 

                                                            

 ๑๒ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์, การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม : หลักทฤษฎีและ
มาตรการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๕. 

การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 

การปฏิรูปกฎหมายให้
ทันสมัย Law Reforming 

การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

Efficiency of Law  
Enforcement 

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
กระบวนการยุติธรรม 

Efficiency of criminal 
Justice 



 ๔๑ 

 จากการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอาญา จึงทําให้สามารถสรุปได้ว่าการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาน้ันก็เพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย จึงจําเป็นจะต้องมีกฎหมายไว้จํากัดขอบเขตความ
ประพฤติของบุคคลโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม 
 
๒.๒ ระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
 การที่รัฐจะรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมได้น้ัน รัฐจําเป็น
จะต้องกําหนดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยรัฐจะต้องมีการ
กําหนดนโยบายว่าจะถือเอาพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ ไม่ พ่ึงปรารถนา ที่สมควรกําหนดว่าเป็น 
“อาชญากรรม” ที่จะต้องลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน เพราะโทษถือเป็นสภาพบังคับทางอาญา การกําหนดว่า
การกระทําใดหรืองดเว้นกระทําใด ควรถือเป็นความผิดหรืออาชญากรรมและกําหนดความผิด กําหนด
ประเภทของโทษ กําหนดวิธีการลงโทษ แต่ละประเภท กําหนดวัตถุประสงค์ของการลงโทษตลอดจน
กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีการลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี
ถือได้ว่าเป็น “นโยบายทางอาญา (Criminal Policy)” ดังน้ัน นโยบายทางอาญา จึงหมายถึงวีธีการที่
จะนําไปสู่เป้าหมาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการให้ผลร้ายต่อผู้เป็นเหตุแห่งความ
ไม่สงบและผลร้ายน้ันต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้วย การดําเนินนโยบายทางอาญา ถือว่า
เป็นวิธีการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เพ่ือคุ้มครองป้องกันผู้เสียหายและผู้ต้องหา และ
หวังผลในการป้องกับปราบปรามอาชญากรรม  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปเก่ียวกับการมีอํานาจหน้าที่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมน้ันได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และ
ราชทัณฑ์ ซึ่งรวมเรียกว่า ระบบงานยุติธรรมทางอาญา ซึ่งรัฐมีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาโดยจัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอาญาให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 ๒.๒.๑ ระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันอาชญากรรม 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กลา่วถึงระบบงานยุติธรรมไว้ ดังน้ี 
 ระบบงานยุติธรรม คือ ระบบการบริหารกฎหมายเพ่ือให้บังเกิดความยุติธรรมตามกฎหมาย 
น่ันคือ การลงโทษผู้กระทําความผิดตามความเหมาะสมของความผิดที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย          
มีการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีอภิสิทธ์ิใดๆ เข้ามาเก่ียวข้องทั้งยังคํานึงถึง
ความเมตตากรุณาที่ต้องมีต่อตัวผู้กระทําผิด โดยอาศัยเง่ือนไขแห่งบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมใน
การกระทําความผิด การบริหารกฎหมายอาญายึดถืออุดมคติเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดถือประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติเพ่ือการลงโทษอยู่กระทําความผิดจริง ๆ น้ันย่อมมีอคติ
เกิดขึ้นได้ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากความคลุมเครือของกฎหมาย อิทธิพลของผู้กระทําความผิด 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง สภาพจิตใจหรืออารมณ์ของผู้ใช้ดุลพินิจ เมื่อเป็นเช่นน้ีความยุติธรรมก็



 ๔๒ 

ย่อมจะไม่เกิดขึ้นทําให้กฎหมายขาดความศักด์ิสิทธ์ิ เมื่อกฎหมายขาดความศักด์ิสิทธ์ิ คนก็จะพากันไม่
เคารพศรัทธาต่อกฎหมายและกล้าที่จะละเมิดกฎหมายต่อไปได้ ทางออกของระบบงานยุติธรรมก็คือ 
จะต้องพยายามทําให้เกิดความยุติธรรมขึ้นให้ได้ ในการบริหารกฎหมายจึงต้องมีการแก้ไขความ
ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือทําให้กฎหมายเป็นกฎหมายให้สังคมดํารงอยู่อย่างเป็นระเบียบและยึดมั่น
ต่อระบบการปกครองโดยกฎหมาย 
 ระบบงานยุติธรรมมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ ลงโทษผู้กระทําผิดตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ 
หากจําเป็นก็จะนําผู้กระทําผิดออกไปจากชุมชน เพ่ือไม่ให้ผู้กระทําผิดก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนอีก
ต่อไป ระบบงานยุติธรรมจะคอยป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรมจนเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ
สังคม ขณะเดียวกันก็คอยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดที่ได้รับการพิพากษาโทษให้กลับตนเป็นคนดีมี
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไป 
 ระบบงานยุติธรรมประกอบด้วยองค์กรสําคัญๆ คือ ตํารวจ อัยการ ทนายความ ศาล และ
ราชทัณฑ์ ตํารวจมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย อัยการมีหน้าที่
ฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้กระทําความผิด ทนายความมีหน้าที่ให้คําปรึกษาหารือหรือเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ผู้กระทํา
ผิดหรือเหย่ืออาชญากรรมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ศาลมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีตัดสินความผิดและ
ตัดสินโทษ ราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการลงโทษผู้กระทําผิดตามคําพิพากษาของศาลหรือตามคําตัดสินของ
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายของบ้านเมือง๑๓ 
 สุพจน์ สุโรจน์ และสมรรถชัย วิสาลาภรณ์  ได้กล่าวถึงระบบงานยุติธรรมไว้ ดังน้ี 
 ระบบงานยุติธรรมของไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณกาล ในสมัยสุโขทัยพ่อเมือง
หรือพระเจ้าแผ่นดิน ทรงวินิจฉัยช้ีขาดคดีหรือข้อพิพาทด้วยพระองค์เอง ประชาชนผู้มีทุกข์ร้อน
ในเรื่องอรรถคดีหรือเรื่องอื่น ๆ ก็ไปร้องทุกข์ต่อพ่อเมืองได้และลักษณะของตุลาการในสมัยน้ันจะต้อง
ตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้าน ๑ ซึ่งอ่านเป็นภาษาปัจจุบันว่า “ไพรฟ้่าลกู
เจ้าลูกขุน ผิดแลผิดแยกแรกว้าง สวนดูแท้หลักจึง เล่าความแก่เขาด้วยช่ือ บ่เข้าผู้ลักบ่มักผู้ซ่อน” 
 ต่อมาในสมัยอยุธยามีการจัดทํากฎหมายลายลักษณ์อักษรและเป็นหมวดหมู่มากย่ิงขึ้นและ
กระบวนการยุติธรรมก็ได้พัฒนาไปอีกขั้นตอนหน่ึง ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากมีประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดจนมีหัวเมือง เอก โท ตรี เพ่ิมมากขึ้นด้วย กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยามีที่มาจากคัมภีร์              
พระธรรมศาสตร์และพระราชศาสตร์ ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ผู้พิพากษาตุลาการต้องเป็นผู้
ปราศจากอคติทั้ง ๔ คือ ฉันทาคติ = ความลําเอียงเพราะรักใคร่, โทสาคติ = ความลําเอียงเพราะโกรธ 
ภยาคติ = ความลําเอียงเพราะกลัว และโมหาคติ = ความลําเอียงเพราะหลง นอกจากน้ีคัมภีร์น้ีได้

                                                            

 ๑๓อัณณพ ชูบํารุง, ว่าด้วยเหย่ืออาชญากรรม (Victimology), (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๓), หน้า ๑๘๕ - ๑๘๖. 



 ๔๓ 

อธิบายหลักที่ตุลาการพ่ึงระลึกและปฏิบัติในการพิจารณาพิพากษาคดีรวม ๒๔ ประการ เก่ียวกับการ
พิจารณาคดีเพ่ือตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะคดี โดยเฉพาะในคดีที่ผิดแปลกไปจากธรรมดาในสมัย
อยุธยาก็ได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับพิสูจน์ ดํานํ้า ลุยเพลิง สําหรับกรณีที่จะมีการพิสูจน์ด้วยการดํา
นํ้า ลุยเพลิง น้ันเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา การพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของทั้ง
โจทก์และจําเลยมีอยู่ ๗ อย่าง คือ ให้ล้วงตะก่ัว ให้สาบาน ให้ลุยเพลิงด้วยกัน ให้ดํานํ้าด้วยกัน ให้ว่าย
นํ้าทวนนํ้าด้วยกัน ให้ว่ายนํ้าข้ามฝากแข่งกัน และให้ตามเทียนคนละเล่มเท่ากันแข่งกัน ถ้าฝ่ายใดแพ้
พิสูจน์ให้ไหมผู้แพ้เป็นทวีคูณ ยกทรัพย์สินคืนให้เจ้าของ และที่เหลือแบ่งเป็นสินไหมครึ่งหน่ึงและของ
หลวงคร่ึงหน่ึง 
 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้มี
การชําระกฎหมายที่มีมาแต่เดิมให้ถูกต้องและจัดไว้เป็นหมวดหมู่ และเมื่อชําระเสร็จแล้วได้โปรดให้
อาลักษณ์เขียนไว้ ๓ ฉบับน้ีให้ประทับตราราชสีห์ คชสีห์ และบัวแก้ว อย่างละตราตามลําดับ รวม
เรียกว่ากฎหมายตราสามดวง ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินทรงมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองแผ่นดินและทรงมีอํานาจในการออกและใช้กฎหมาย แต่เมื่อมีพลเมืองเพ่ิมขึ้นและมีหัวเมือง
ต่างๆ มากขึ้น พระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวไม่อาจทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ และพิจารณาช้ีขาดข้อ
พิพากษาต่างๆ ด้วยพระองค์เองได้อย่างทั่วถึง ดังน้ันจึงทรงมอบหมายให้คณะขุนนางผู้ใหญ่รับ
ปฏิบัติงานวินิจฉัยช้ีขาดคดีของประชาชนแทนพระเจ้าแผ่นดิน ในการพิจารณาคดีดังกล่าวโจทก์และ
จําเลยต้องไปศาลตามลําพังโดยไมม่ีทนายความหรือผู้รู้กฎหมายให้คําปรึกษาแนะนํา 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนต้ังกระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม         
มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและในหัวเมืองแบ่งออกเป็น ๖ ศาล คือ ศาลนครบาล ศาลมหาดไทย 
(ประกอบด้วยศาลย่อยอีก คือ ศาลหลวง ศาลราษฎร์ และศาลตํารวจ) ศาลกระทรวงกลาโหม ศาลกรมท่า 
ศาลแพ่งกลาง และศาลแพ่งเกษม ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งที่ตกอยู่ในเขต
อํานาจของแต่ละศาล ตามปกติกรมรับฟ้องเป็นผู้รับฟ้องคดีและมีกรมอีกกรมหน่ึงเป็นผู้พิจารณาคํา
ฟ้องและจ่ายสํานวนไปยังศาลต่างๆ ดังกล่าว ส่วนการพิจารณาคดีในศาลเป็นวิธีการพิจารณาคดีแบบ
ไต่สวน คือ ศาลเป็นผู้ไต่สวนหาความจริงด้วยวิธีการต่างๆ 
 เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายและงานศาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ๖ เพ่ือให้ระบบกฎหมาย 
ระบบการพิจารณาคดีและระบบการลงโทษทันสมัยเป็นแบบแผนเดียวกับประเทศตะวันตก จึงได้มี
การนําเอาระบบกฎหมายและระบบการพิจารณาคดีของประเทศยุโรปมาประยุกต์ใช้ในประเทศ และ
มีการรวมศาลต่างๆ เข้าเป็นศาลเดียวกันและให้สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๔๓๔ 
 เก่ียวกับระบบการพิจารณาคดีในศาลได้เปลี่ยนแปลงจากระบบไต่สวนมาเป็นระบบกล่าวหา 
เช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ ถึงแม้ว่ารูปแบบของกฎหมายจะเป็นแบบประมวลกฎหมาย



 ๔๔ 

ตามตัวอย่างของประเทศภาคพ้ืนยุโรปก็ตาม สําหรับผู้มีอํานาจฟ้องคดีน้ันนอกจากจะให้พนักงาน
อัยการเป็นผู้ฟ้องคดีแล้ว เน่ืองจากประเพณีโบราณที่ประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแผ่นดินได้
โดยตรง กฎหมายไทยจึงให้สิทธิผู้เสียหายย่ืนฟ้องคดีอาญาได้ด้วย เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบการ
ปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ อย่าง แบ่งแยกจาก
กันและถ่วงดุลกัน พระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาทรงใช้อํานาจบริหารโดย
ทางคณะรัฐมนตรีและทรงใช้อํานาจตุลาการโดยทางศาล สําหรับในทางตุลาการน้ันจะเห็นได้ว่าการ
แต่งต้ังผู้พิพากษาให้เข้ารับราชการจะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตามความในมาตรา 
๑๘๖ แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ อน่ึงใน
ระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจทั้ง ๓ ถ่วงดุลกันอยู่ การบริหารงานยุติธรรมก็ถูกควบคุมโดยองค์กรทั้ง 
๓ น้ี คือ ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมาย ฝ่ายตุลาการเป็นผู้ใช้กฎหมาย และฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายที่บัญญัติออกมาจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่น้ัน องค์กรที่จะเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาด คือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญโดยศาลซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายจะเป็นผู้เสนอปัญหาต่อองค์กรดังกล่าว 
วินิจฉัยเก่ียวกับการจัดระบบงานยุติธรรมในประเทศไทย ได้มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๔ ในหมวดว่าด้วยนโยบายแห่งรัฐว่า “รัฐพ่ึงจัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้
เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว” จากนโยบายน้ีจะเห็น
วัตถุประสงค์ของระบบงานยุติธรรมอยู่ ๒ ประการ คือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและให้เป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
 ระบบงานยุติธรรมในปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่กันโดยเด็ดขาด คือ การสืบสวน
สอบสวนและจับกุมเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ การฟ้องคดีและการดําเนินคดีใน
ศาลเป็นหน้าที่ของอัยการและทนายความ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นหน้าที่ของศาล และการ
ปฏิบัติตามคําพิพากษาเป็นหน้าที่ของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ซึ่งรวมเรียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Correction 
 เก่ียวกับระบบงานยุติธรรมน้ี เมื่อพิจารณาจากอํานาจหน้าที่ขององค์การต่างๆ ที่เก่ียวข้องใน
ปัจจุบันน่าจะแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรม (Crime 
control Establishment) และลักษณะซึ่งถือว่าระบบงานยุติธรรมเป็นระบบย่อยของชุมชน (Crime 
Justice and a community sub system) ซึ่งรวมเอาระบบแรกเข้าไว้ด้วย ดังน้ี 
 ๑. ระบบงานควบคุมอาชญากรรม ได้แก่ ระบบงานที่ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้อง
ดําเนินคดี การต่อสู้คดี การพิจารณาพิพากษาคดี การลงโทษ และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็น
พลเมืองดี งานต่าง ๆ ดังกล่าวมาน้ีส่วนใหญ่ที่สุดเป็นงานที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งต่อการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐ ดังน้ัน ระบบงานควบคุมอาชญากรรมน้ีพอจะ
แยกออกให้เห็นว่า 



 ๔๕ 

  (๑) เป็นระบบงานที่ประกอบด้วยงานมากมายหลายอย่างที่จะต้องทํา 
  (๒) งานต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องดําเนินการโดยผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องกับงานน้ัน ๆ เช่น 
การบังคับใช้กฎหมาย (สืบสวน สอบสวน) การฟ้องร้องดําเนินคดี และการพิจารณาพิพากษาคดี เป็นต้น 
  (๓) การปฏิบัติงานต่างๆ ดังกล่าว ยกเว้นทนายความ จะต้องทําโดยหน่วยงานของรัฐ 
  (๔) การปฏิบัติงานต่างๆ ดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์เก่ียวข้องกับการลงโทษ 
 เจ้าหน้าที่ของระบบงานต่างๆ ดังกล่าวมาน้ีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
พนักงานอัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของเรือนจํา และพนักงาน
พักการลงโทษ ระบบงานยุติธรรมที่เป็นระบบงานควบคุมอาชญากรรมน้ี เป็นระบบงานที่เห็นได้ชัด 
และเป็นระบบงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําวัน 
 ลักษณะของระบบงานควบคุมอาชญากรรมที่สําคัญมี ๔ ประการ คือ 
 (๑) การควบคุมอาชญากรรม โดยส่วนใหญ่หมายถึงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคมและการต่อสู้กับอาชญากรในการดําเนินการดังกล่าวน้ี ตํารวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ และ
ราชทัณฑ์ เป็นเครื่องมือของการควบคุมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ 
 (๒) การควบคุมอาชญากรรม โดยใช้เทคนิคของการลงโทษ ปราบปรามและการควบคุมตัว
ผู้กระทําความผิด ซึ่งโดยสามัญสํานึกดูจะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพทําได้โดยง่ายและตรงตาม
เป้าหมาย นอกจากน้ีในกรณีเกิดความจําเป็นรีบด่วนมักจะมีผลทําให้ตํารวจและศาลทํางานอย่าง
รวดเร็วเป็นพิเศษ คือ ตามจับกุมผู้กระทําความผิดได้เกือบจะทันที และศาลจะพิจารณาพิพากษาคดี
ภายในสัปดาห์ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและลงโทษจําเลย 
 (๓) การจัดรูปงานไปตามโครงสร้างของระบบข้าราชการประจํา คือ กิจกรรมของระบบงาน
ยุติธรรม แต่ละระบบจะดําเนินการโดยผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาและประสานงานกันโดยแบ่งเขตอํานาจ
และความรับผิดชอบของแต่ละระบบ ด้วยระเบียบข้อบังคับและกฎหมายผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
หน่วยงานก็จะพยายามทํางานให้ประสานกันเพ่ือจุดหมายปลายทางร่วมกัน 
 (๔) ความห่างเหินจากชุมชนและประชาชนเป็นลักษณะของระบบงานยุติธรรม ระบบน้ี
โดยทั่วไปประชาชนจะมองเห็นอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และงานของเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ 
มักจะได้รับการประเมินผล โดยเฉพาะจากงานท่ีผู้ เ ช่ียวชาญเหล่าน้ีดําเนินการกับอาชญากร 
ผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ีจะย่ิงอยู่ห่างออกไปจากชุมชนย่ิงขึ้น เพราะประชาชนรู้สึกไม่ไว้วางใจในการใช้
อํานาจของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ีเพราะความเกรงกลัวต่ออํานาจที่กฎหมายให้ไว้ หรือเพราะความลับใน
ระบบงานราชการ 
 ๒. ระบบงานยุติธรรมที่เป็นระบบย่อยของชุมชน หมายความว่าหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมกับระบบงานในข้อ ๑ เป็นระบบงานยุติธรรมแบบนี้ ซึ่งก็คือให้หน่วยงานต่างๆ 
เหล่าน้ันมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของระบบงานยุติธรรมในข้อ ๑ คือ การป้องกันอาชญากรรมและการ



 ๔๖ 

ลดอาชญากรรม ยกตัวอย่าง เช่น สภานิติบัญญัติเมื่อพิจารณาออกกฎหมายถึงแม้กฎหมายน้ันจะไม่
เก่ียวข้องกับงานยุติธรรมโดยตรงก็จะมีผลกระทบต่อการบริหารงานยุติธรรมโดยทางอ้อม หน่วยงาน
ทางบริหารอ่ืนๆ เช่น การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ฯ การบันเทิง เป็นต้น มีส่วนสนับสนุนและเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบงานน้ี วัตถุประสงค์ของระบบงานน้ีคือ การสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบ้านเมือง 
 ระบบงานน้ีมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการด้วยกัน คือ 
 (๑) การยอมรับว่าการบริหารงานยุติธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการทําหน้าที่ควบคุมสังคมของ
สถาบันต่างๆ ในชุมชนทั้งหมด แนวความคิดน้ีตรงข้ามกับระบบงานยุติธรรมที่ทําหน้าที่ควบคุม
อาชญากรรมที่แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ ในแง่ที่ว่ามองเห็นระบบงานควบคุมอาชญากรรมเป็นส่วน
สนับสนุนการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการท่ีทําโดยครอบครัว โรงเรียน และสถาบันทางศาสนาและ
ทางสังคมอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อร่วมกับสถาบันทางกฎหมายต่างๆ แล้วก็จะประกอบเข้าเป็นโครงสร้างทางสังคม
ทั้งหมด และในฐานะเป็นระบบย่อยหน่วยงานยุติธรรมต่างๆ จะร่วมกันกับหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ที่
ควบคุมสังคมรับผิดชอบในการที่จะทําให้บุคคลทุกคนหันมาเอาใจใส่กับผลประโยชน์ของชุมชน 
 (๒) เป้าหมายของระบบงานน้ี ไม่ใช่แต่เพียงการควบคุมอาชญากรรมแต่เพียงอย่างเดียวอีก
ต่อไป แต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบงานน้ีจะถือว่าการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นหนทางสุดท้าย และใช้เฉพาะกับรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่อาจควบคุมโดยการควบคุมอย่างไม่
เป็นทางการได้ นอกจากน้ีแนวคิดของระบบน้ียังช้ีแนะว่าการบริหารงานยุติธรรมอาจเป็นส่วนหน่ึงของ
ปัญหาอาชญากรรม เมื่อมาตรการควบคุมอาชญากรรมก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม หรือขัดต่อ
อุดมการณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมประกอบอาชญากรรมเสียเอง 
 (๓) การรับรู้ขอบเขตของการใช้อํานาจบังคับตามกฎหมายและของเทคนิคที่ใช้ในการควบคุม
อาชญากรรม เป็นอีกลักษณะหนึ่งของระบบงานน้ีการบริหารงานยุติธรรมไม่อาจแก้ไขความยุ่งยาก
ต่างๆ ที่ก่อขึ้น โดยพฤติกรรมเบ่ียงเบนทั้งหมดได้ในระยะยาว แนวคิดของระบบน้ี คือ พยายามใช้การ
ควบคุมทางกฎหมายให้น้อยที่สุด ในเม่ือการควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการภายใน
ชุมชนแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพพอ 
 จากระบบงานยุติธรรม ๒ ระบบที่กล่าวมาน้ี ระบบงานยุติธรรมของไทยอยู่ในระบบงาน
ควบคุมอาชญากรรมและมีแนวโน้มจะก้าวเข้าไปสู่ ระบบงานยุติธรรมระบบที่ ๒ มากขึ้น                   
อีกประการหน่ึงเมื่อระบบงานยุติธรรมเราได้ยอมรับเอาแนวความคิดในการจัดทํากฎหมาย และนิติ
ประเพณีในการดําเนินคดี และในการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดทางอาญาจากประเทศตะวันตก 
เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น มาประยุกต์ใช้การบริหารงานยุติธรรมของเรา ต้ังแต่การ
สืบสวน สอบสวน และจับกุมผู้ต้องขัง มาจนถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดตามคําพิพากษาของ
ศาล จึงได้นําเอาปรัชญาที่มีใช้อยู่ในประเทศดังกล่าวน้ันมาใช้ด้วย ปรัชญาต่างๆ ดังกล่าวน้ีสะท้อนให้



 ๔๗ 

เห็นถึงอุดมการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบงานยุติธรรมทุกระบบและมีอยู่ ๔ ปรัชญา 
ด้วยกันคือ 
  (๑) ปรัชญาที่มุ่งต่อการลงโทษ 
  (๒) ปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด 
  (๓) ปรัชญาที่มุ่งต่อการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
  (๔) ปรัชญาที่มุ่งต่อการป้องกันอาชญากรรม๑๔ 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กล่าวไว้เก่ียวกับระบบงานยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ดังน้ี 
 ระบบงานยุติธรรม คืออุปกรณ์อย่างหน่ึงของสังคม สังคมจัดต้ังระบบน้ีขึ้นมาก็เพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลประพฤติอยู่ในมาตรฐานอันเดียวกัน ถือว่าความประพฤติที่เป็นมาตรฐานจะป้องกันการ
ประทุษร้ายต่อบุคคล และสังคมได้ ระบบงานยุติธรรมปฏิบัติการกิจโดยการจับกุม การสืบสวน 
สอบสวน การฟ้องร้อง การพิจารณาพิพากษาคดีแก่ผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์พ้ืนฐานของการดํารงอยู่ของสังคม 
 ระบบงานยุติธรรมปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับตัวผู้กระทําผิดกฎหมายอาญาโดยมีจุดมุ่งหมาย
สําคัญดังต่อไปน้ี 
 ๑. ลงโทษผู้กระทําความผิดกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาได้กําหนดไว้ว่าความผิดเช่นไรควร
จะได้รับโทษอย่างไร การพิจารณาตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิดถือเป็นหน้าที่ของศาล ซึ่งเป็นองค์กร
หน่ึงในระบบงานยุติธรรมและในการที่จะตัดสินลงโทษนั้น ศาลจะต้องพิจารณาบุคลิกภาพของ
ผู้กระทําความผิดและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือจะทําให้การตัดสินลงโทษเป็นไปอย่าง
บริสุทธ์ิยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ๒. นําผู้กระทําผิดที่เป็นอันตรายออกไปจากชุมชน ผู้กระทําผิดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชนเดียวกันน้ันจะต้องได้รับการย้ายออกไปจากชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชน
น้ันเกิดความหวาดกลัว มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาชุมชน 
 ๓. คอยป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมดําเนินการมิให้ใครเอา
เย่ียงอย่างผู้ที่เคยกระทําความผิดมาก่อน หากมีใครเอาเย่ียงอย่างหรือคนที่เคยกระทําความผิดมาก่อน
แล้วกระทําความผิดซ้ําอีก ก็จะได้รับการลงโทษให้สาสมกับความผิดที่กระทําลงไปอย่างไรก็ตามการ
ป้องกันการประกอบอาชญากรรมจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี หากพิจารณาในแง่ของการลงโทษ
แล้วก็ต้องกระทําอย่างเด็ดขาด แน่นอน และไม่ชักช้า 

                                                            

 ๑๔สุพจน์ สุโรจน์ และสมรรถชัย วิสาลาภรณ์, “หน่วยที่ ๒ ระบบงานยุติธรรม” เอกสารการ
สอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม หน่วยที่ ๑-๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๕๔. 



 ๔๘ 

 ๔. แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดให้เป็นผู้เคารพกฎหมาย
อย่างสุจริตชน โดยท่ัวไปน้ันเป็นหน้าที่ของระบบงานยุติธรรม โดยเฉพาะระบบงานราชทัณฑ์ต้อง
รับภาระที่หนักกว่าองค์กรอ่ืน อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จในการแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจของ
ผู้กระทําความผิดน้ัน จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างระบบงานยุติธรรมกับชุมชนเป็นสําคัญ 
 จุดมุ่ งหมายทั้ งสี่ประการที่กล่าวถึง น้ี เ ป็นจุดมุ่ งหมายรวมของระบบงานยุ ติธรรม                     
ซึ่งประกอบไปด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ในความเป็นจริงองค์กรแต่ละองค์กรมักจะมี
ความมุ่งหมายที่แยกต่างหากจากกันและไม่ค่อยจะลงร่องลงรอยกัน การทําความเข้าใจองค์กรแต่ละ
องค์กรให้ชัดเจนจะช่วยให้สามารถดึงพลังของทุกๆ องค์กรเข้าด้วยกันเพ่ือนําไปสู้เป้าหมายในการ
ปกป้องสังคมร่วมกัน เมื่อมีความเข้าใจว่าทําไมต้องมีระบบงานยุติธรรมและจะช่วยกันสนับสนุนให้เกิด
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้อย่างไร แล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมได้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความรู้ทางอาชญา
วิทยา ความรู้เรื่องพฤติกรรมของอาชญากร ตลอดทั้งความรู้เรื่องระบบงานยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีความ
สลับซับซ้อนมากเป็นสิ่งที่เก่ียวเนื่องกัน สังคมส่วนรวมจําเป็นต้องทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
เพ่ือจะให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสามารถทําให้ปัญหานี้อยู่ในระดับที่พอจะรับได้ 
ซึ่งจะนําไปสู่ความเจริญในทุกๆ ส่วนของประเทศ๑๕ 
 ต่อไปน้ีจะได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับการทําหน้าที่ของแต่ละองค์กรในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 
 ก. ตํารวจกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 เรื่องตํารวจกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจะเป็นอย่างไรน้ัน จําเป็นจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นที่ว่าตํารวจมีหน้าที่ภาระอํานาจอย่างไรบ้าง มีการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้
อํานาจอย่างไร เมื่อพูดถึงหน้าที่แล้วอาจจะกล่าวได้ว่า ตํารวจมีหน้าที่ที่สําคัญอยู่ ๕ ประการ คือ 
 (๑) ป้องกันชีวิต ความปลอดภัย และทรัพย์สินของบุคคล 
 (๒) สืบเสาะข้อเท็จจริงเก่ียวกับอาชญากรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 (๓) รักษากฎหมายและความเป็นระเบียบของสังคม ตลอดทั้งดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน 
 (๔) จับกุมบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย 
 (๕) ออกกฎเกณฑ์และควบคุมการจราจร 

                                                            
๑๕อัณณพ ชูบํารุง, ปัญหาอาชญากรรมและแนวทางแก้ไข, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๗๘ – ๗๙.  



 ๔๙ 

 กฎหมายได้กําหนดความรับผิดชอบที่สําคัญในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจ           
ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันความเลวร้ายและอาชญากรรมในสังคม และการรักษาไว้ซึ่งความมีระเบียบ
ของประชาชนในบางประเทศ ตํารวจได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมข่าวที่เป็นความลับให้รักษา
ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญ ตลอดทั้งจากกฎระเบียบเก่ียวกับการเข้าและการออกจากเมือง 
 จากหน้าที่ของตํารวจที่แสดงให้เห็นน้ี กล่าวได้ว่าตํารวจต้องรับภาระหนักต้องใช้ความรู้
ความสามารถสูงมาก วิชาสําคัญที่ตํารวจควรจะต้องศึกษามีอาทิ จริยศาสตร์ อาชญาวิทยา สังคมวิทยา  
การบริหารรัฐกิจ กฎหมายอาญา เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เป็นต้น โดยเฉพาะวิชาอาชญาวิทยา 
และกฎหมายอาญาตํารวจต้องมีความรู้เป็นอย่างดี ส่วนวิชาอ่ืนๆ ก็ต้องพยายามทําความเข้าใจใน
แนวคิดที่สําคัญๆ ที่สามารถจะนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดี ในการทํางานน้ันต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ต้องเผชิญ เช่น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา อาชญากรรม
ประเภทรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทําชําเรา การทําร้ายร่างกาย ตํารวจก็ต้องทําความ
เข้าใจในเรื่องเหล่าน้ีให้ชัดแจ้งโดยเสาะหาตําราดีๆ ที่ตรงกับปัญหามาอ่านมาศึกษาหรือจะสอบถามผู้รู้
เป็นการเพ่ิมเติมก็ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากข้ึน การทํางานที่ปราศจากความรู้ย่อมจะผิดพลาดได้ง่าย จะ
เป็นผลเสียแก่ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องอีกด้วย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการดําเนินการกับผู้ที่ละเมิดกฎหมาย ตํารวจ
ได้รับมอบอํานาจบางอย่างไว้ด้วยอํานาจของตํารวจย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม
หากจะกล่าวโดยกริยาๆ แล้วตํารวจมีอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
  ๑. จับกุมและสอบสวนผู้ที่ต้องสงสัยว่าได้กระทําความผิด 
  ๒. ตรวจค้นและยึดทรัพย์ 
  ๓. การทําการหยุดย้ังและตรวจสอบ 
  ๔. กําหนดให้มีการต้ังกลุ่มและการชุมนุมของประชาชน 
 ในการรวบรวมพยานหลักฐานอันเกิดจากการสอบสวนน้ัน ตํารวจจะตรวจค้นในที่แห่งใดก็ได้
หากมีความเช่ือว่า  
 (๑) มีการซ่อนเร้นเอกสาร หรือสิ่งของที่จําเป็นต้องนํามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การสืบสวนสอบสวน 
 (๒) เอกสารหรือสิ่งของที่ต้องการจะต้องนํามาให้ได้โดยปราศจากความชักช้า 
 การใช้อํานาจของตํารวจในเร่ืองต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ันย่อมมีแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในบางประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน และแซมเบีย 
ตํารวจมีอํานาจที่จะฟ้องผู้ต้องสงสัย หลังจากได้มีการสืบสวนสอบสวนผู้กระทําความผิดเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว แต่ในที่น้ีจะไม่ขอนํามากล่าวในรายละเอียดเพราะเรื่องทํานองน้ีมิได้มีการปฏิบัติกันใน
ประเทศไทย 



 ๕๐ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของตํารวจน้ัน สิ่งที่ควรบังคับให้ตํารวจต้องกระทํา
หลาย ๆ ครั้งในวันหน่ึง ๆ น้ันก็คือ การใช้ดุลยพินิจหรืออีกนัยหน่ึงคือการตัดสินใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรและจะใช้อํานาจอย่างไร การใช้ดุลยพินิจเป็นสิ่งที่ยากสําหรับตํารวจ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
ตุลาการ ได้ช้ีทิศทางไว้เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ปัญหาน้ีเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เขียนไว้ในตําราและสังคมก็มิ
ค่อยจะได้รับรู้ เรื่องน้ีคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมของประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า ตํารวจเป็นผู้จัดทํานโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย ตํารวจไม่
อาจจะจับผู้กระทําผิดทุกคนที่ตํารวจพบเห็น มันเป็นสิ่งที่น่าสนเท่ห์มากถ้าตํารวจจับผู้กระทําผิดได้
เป็นส่วนมาก สําหรับกฎหมายอาญาที่ใช้กันอยู่หากพิจารณาในแง่ของการนํามาปฏิบัติ กฎหมายก็มิได้
ให้ข้อเสนอแนะไว้เป็นการเฉพาะสําหรับการทํางานของตํารวจกฎหมายเป็นเพียงแผนที่หยาบ ๆ ที่
ขอบเขตการทํางานของตํารวจ การที่ตํารวจคนหน่ึงคนใดจะดําเนินการไปตามขอบเขตได้มากน้อย
เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของตํารวจเอง 
 ในการใช้ดุลยพินิจของตํารวจน้ันตํารวจต้องคอยตีความของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ีเพ่ือ
ความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่และความอยู่รอดปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของตนเองด้วย นอกจาก
ตํารวจจะใช้หลักกฎหมายเป็นสิ่งยึดถือในการใช้ดุลยพินิจแล้ว ตํารวจยังจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่านิยม
ทางสังคมด้วยเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะตํารวจต้องเผชิญกับสถานการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเรียกร้องให้มีการ
ลงโทษอาชญากร ซึ่งบางทีมันก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ 
 การใช้ดุลยพินิจของตํารวจน้ัน เป็นสิ่งที่จะต้องอนุญาตให้ดําเนินการอยู่ต่อไปทั้งน้ีก็ด้วย
เหตุผลหลายประการ คือ ประการแรก เป็นเพราะกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติไว้ ไม่ได้ให้รายละเอียด
ไว้อย่างเพียงพอ การปฏิบัติงานของตํารวจย่อมมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นได้เสมอและกฎหมายก็มิได้กล่าวถึง
ข้อยกเว้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่นกรณีที่มีการขับรถเกินข้อจํากัดที่กําหนดไว้ผู้ขับจําเป็นต้องทําอย่าง
น้ัน เพราะมีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เช่น ในกรณีที่ต้องรีบพาคนป่วยไป
โรงพยาบาล หรืออาสาสมัครต้องรีบขับรถไปช่วยดับเพลิงซึ่งกําลังไหม้บ้านเรือนอยู่ในที่แห่งหน่ึง 
ประชาชนจําเป็นต้องทําผิดกฎจราจรเพ่ือการแก้ปัญหาในปัจจุบันทันด่วน เหตุการณ์ทํานองน้ี
กฎหมายได้มองผ่านเลยไป ในประการที่สอง ในบางกรณีการไม่บังคับใช้กฎหมายกลับจะเป็นผลดี
มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย เช่น คนบางคนขับรถเร็วเกินข้อจํากัด  ทั้งน้ีเพราะเขาจําเป็นต้องขับรถ
หลบหนีการถูกไล่ล่าถ้าไม่รีบขับโดยรวดเร็วเขาอาจจะถูกฆ่าตาย เป็นต้น ในประการที่สาม พฤติกรรม
ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และมีความสลับซับซ้อนมาก ไม่อาจจะใช้กฎหมายหมายมาแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความยืดหยุ่น 
 การใช้ดุลยพินิจของตํารวจนอกจากจะพิจารณาในแง่ของกฎหมายแล้วยังต้องพิจารณาในแง่
ของจริยธรรมอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อกฎหมายมิอาจจะกําหนดไว้ให้ชัดเจนได้ในทุกๆ เรื่องที่ตํารวจ
จะต้องนําหลักจริยธรรมมาใช้แทนกฎหมาย หลักจริยธรรมน้ันสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
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ได้เป็นอย่างดี ผลงานวิจัยมากมายได้ยอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องน้ีแล้วพฤติกรรมอันขาดจริยธรรมของ
ตํารวจมักจะเกิดขึ้นจากการใช้ดุลยพินิจของตํารวจโดยตรงและตํารวจมีอํานาจที่จะเลือกและดักจับผู้
ที่ต้องสงสัย ตํารวจจึงสามารถที่จะตัดสินใจในทางที่ขาดจริยธรรมได้ด้วยเหมือนกัน เช่น การรับสินบน 
โดยการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยให้หลุดรอดไปได้ ทั้งน้ีเพราะตํารวจมีอํานาจที่จะตัดสินใจว่าจะสืบสวน
สอบสวนอย่างไรจึงจะถือว่าดีที่สุด ตํารวจจึงอาจจะตัดสินใจที่จะวางกับดักและเลือกจับผู้ต้องสงสัย
อย่างมีอคติหรือไม่ยุติธรรมมากกว่าที่จะพิจารณาถึงเหตุผลที่จะเป็นไปได้ 
 มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นจากการใช้ดุลยพินิจของตํารวจที่สําคัญมีอยู่ ๓ ประการ 
 ๑. ความไม่แน่นอน (Inconsistency) 
 ๒. ความไม่อาจจะคาดได้ (Unpredictability) 
 ๓. ความไม่อาจที่จะตรวจสอบได้ (Accountability) 
 เรื่องปัญหาดังกล่าวน้ีมีข้อควรที่จะทําความเข้าใจ ดังน้ี 
 ในเรื่องความไม่แน่นอนของการใช้ดุลยพินิจน้ัน ทําให้ตํารวจปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะที่
แตกต่างกันความมีอคติจึงเกิดขึ้น ในบางครั้งบางคราวเจ้าหน้าที่บางคนใช้ไม้แข็งกับชนกลุ่มน้อยหรือ
เยาวชน ความมีอคติเช่นน้ีอาจจะเป็นการต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ได้ แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมาย
ที่หาความแน่นอนไม่ได้ 
 ในเรื่องความไม่อาจจะคาดได้ของการใช้ดุลยพินิจน้ัน ก็คือว่าการใช้ดุลยพินิจในบางคร้ัง         
ก็ทําให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน ประชาชนเกิดความไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติจาก
เจ้าหน้าที่อย่างไรในสภาพการณ์หน่ึงสภาพการณ์ใดเป็นสิ่งที่คาดคะเนได้ยาก เช่น ในเรื่องของการขับ
ขี่มอเตอร์ไซด์ ในบางจุดตํารวจก็ต้ังด่านตรวจอย่างจริงจังแต่บางจุดก็ไม่ได้ต้ังด่านตรวจ ประชาชนก็ไม่
แน่ใจว่าตํารวจจะเอาจริงเอาจังในเรื่องทํานองน้ีกันสักแค่ไหน 
 ในประการที่สาม ในเรื่องการขาดการตรวจสอบ ปัญหานี้ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่
อาจจะคาดคะเนหรือควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กระทําตามความต้องการตนเองได้                 
ทั้งน้ีการกระทําในบางคร้ังประชาชนพากันตําหนิติเตียนกันโดยทั่วไป เช่น กรณีที่ตํารวจเข้าไปจับกุม
ผู้หญิงบริการที่กําลังเปลือยกายอยู่แล้วที่การออกท่าทางที่ไม่ดีดูภาพแล้วไม่น่ารื่นรมย์เอาเสียเลย 
 แม้ว่าการใช้ดุลยพินิจจะมีปัญหาต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว หากมองในทางบวกการใช้ดุลยพินิจก็
เป็นสิ่งจําเป็นอย่างที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความจําเป็นอย่างสมบูรณ์แบบ          
ก็น่าจะไม่ผิด การใช้ดุลยพินิจจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างยุติธรรมเป็นการส่งเสริมความ
มีมนุษยธรรม โดยให้ความสําคัญในเร่ืองของความมีนํ้าจิตนํ้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์มากกว่าที่จะยึดถือตาม
ตัวอักษรที่ปรากฏในกฎหมาย การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตํารวจจะทําให้ผู้ใดมีจริยธรรมและมี
ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ตํารวจที่ออกตรวจพ้ืนที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์อันหลากหลาย 
สภาพแวดล้อมและผู้รับผลของการตัดสินใจจะทําให้ตํารวจมีสติปัญญาแหลมคมมากขึ้น จะเป็นการบ่ม



 ๕๒ 

เพาะให้เขาดูแลผู้อ่ืนด้วยความสํานึกในความยุติธรรมมากกว่าความอยุติธรรม หรือความบ้าคลั่งจน
เกินพอดี การใช้ดุลยพินิจจะช่วยให้ตํารวจมีความสํานึกในการควบคุมการทํางานตนเอง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการปฏิบัติงานให้บรรลุความสําเร็จ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ในการใช้ดุลยพินิจน้ันมีปัจจัยอยู่สองอย่างที่ตํารวจจะต้องยึดถือไว้เป็นหลักประจําใจ  ปัจจัย
แรก คือ เป้าหมายขององค์กรตํารวจ ปัจจัยที่สองคือ การรักษาความสมดุลระหว่างความชัดเจนของ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติกับความจําเป็นที่จะต้องใช้ดุลยพินิจในกรณีที่ เ ป็นพิเศษจริง ๆ 
นอกเหนือจากปัจจัยทั้งสองอย่างดังกล่าวน้ีแล้ว ตํารวจจะต้องมีความชํานาญในการคิดแก้ไขปัญหาใน
ภาวะวิกฤต เพ่ือที่จะใช้ดุลยพินิจอย่างชาญฉลาด ตํารวจจะต้องฝึกให้มีความชํานาญในการแก้ไข
ปัญหาในภาวะวิกฤต การคิดแก้ไขปัญหาในลักษณะดังกล่าวน้ี ต้องใช้ความชํานาญมากมาย เช่น 
ความชํานาญในการจดจํา การเป็นคนช่างสังเกต การประยุกต์แนวคิดไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของ
ตํารวจเอง การวางแผนอย่างมีระบบเพ่ือการปฏิบัติการเข้าถึงปัญหาของสังคม โดยอาศัยแนวความคิด
หลายๆ แนว การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตต่างๆ จะทําให้ผู้เป็นตํารวจได้รับผลดังต่อไปน้ีคือ 
 (๑) จะสามารใช้ความรู้ที่มีอยู่หลากหลายแก้ไขปัญหาภายในสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึน้ 
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
 (๒) จะสามารถเรียนรู้แนวทางเฉพาะเร่ืองราวที่จะพัฒนาตนเองจากการใช้ความชํานาญใน
การคิดแก่ปัญหาในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยากย่ิงขึ้น 
 (๓) จะสามารถทําให้ตนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานของตํารวจและดํารงอาชีพตํารวจได้ต่อไป 
 ในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของตํารวจ หากกระทําไปโดยยึดหน้าที่ไว้
อย่างดีรู้จักขอบเขตอํานาจของตนเองและใช้ดุลยพินิจอย่างชํานาญก็จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมลง
ไปได้มาก เรื่องของหน้าที่ เรื่องของอํานาจ  และเรื่องของการใช้ดุลยพินิจ เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องซึ่งกันและ
กันมิอาจแยกออกจากกันได้จําเป็นต้องไปด้วยกันเสมอ การทําความเข้าใจเรื่องดังกล่าวอย่างถ่องแท้
และชัดเจนจะช่วยให้ตํารวจประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพของตนเอง จะทําให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี๑๖ 
 ข. อัยการกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 อัยการเป็นองค์การท่ีสําคัญอีกองค์กรหน่ึงในระบบงานยุติธรรมทางอาญา อาจจะกล่าวได้ว่า 
องค์กรอัยการคือกระดูกสันหลังแห่งความสําเร็จของระบบงานยุติธรรมคงจะไม่เกิดความจริง             
ถ้าจะกล่าวว่า อัยการคือส่วนสําคัญในการกระทําหน้าที่ให้บังเกิดผลของระบบงานยุติธรรม อัยการได้
แสดงบทบาทให้เกิดความสมดุลระหว่างการจับกุมอาชญากรโดยตํารวจ กับการค้นหาความผิดและ
การลงโทษโดยผู้พิพากษา ในการรักษาความสมดุลให้คงอยู่อัยการจะต้องทําให้เกิดความเช่ือถือได้ว่า

                                                            
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙ – ๘๔   
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เมื่อมีกรณีอาชญากรรมเกิดขึ้น อัยการจะต้องดําเนินคดีต่อไปเพ่ือให้มีการฟ้องร้องหรือว่าจะมีหนทาง
เลือกอ่ืนที่สามารถนํามาปฏิบัติได้ อัยการจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีเป็น
สิ่งจําเป็นและมีผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหน 
 ในความเป็นจริงอัยการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการ อัยการมี
พ้ืนฐานความรู้ทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจะสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดว่าคดีใดควรจะนําขึ้นสู่การ
พิจารณาคดีของศาล ในขณะเดียวกันอัยการก็ยังอยู่ในฐานที่ดีที่สุดที่จะตัดสินว่าคดีใดไม่ควรนําเข้าสู่
การพิจารณาของศาล เพราะว่าอัยการมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพิจารณาคดีของศาล จึงเป็นที่
คาดหวังว่าอัยการจะสามารถกลั่นกรองได้อย่างรอบคอบ การปฏิบัติหน้าที่รอบคอบย่อมจะสามารถ
ป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์และการดูหมิ่นดูแคลนจากความไม่จริงจังในการนําคดีขึ้นพิจารณาของศาล
ในสายตาของประชาชนนั้นมีความเช่ือว่าอัยการจะรักษาความซ่ือสัตย์ต่องานอาชีพของตนได้เป็น
อย่างดี ยิ่งกว่าน้ันความเป็นมืออาชีพของอัยการจะก่อให้เกิดการตรวจตราคดีต่างๆ ที่รอการนําขึ้นสู่
การพิจารณาของศาลอย่างหนักแน่นมั่นคงจะช่วยลดมิให้คดีล้นศาล เงินงบประมาณจะต้องไม่สูญ
เปล่า รัฐบาลจะไม่ต้องรับภาระหนักในการจัดแบบงบประมาณ นักโทษก็จะไม่ล้นเรือนจํา ในท้ายที่สุด
ความยุติธรรมก็จะได้รับการปฏิบัติและเห็นผลจากการปฏิบัติ 
 อัยการได้ใช้อํานาจและปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ อัยการมีอํานาจที่จะตรวจสอบ
ความเพียงพอของหลักฐานของการกระทําความผิด ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาในเร่ืองการ
ละเมิดกฎหมายอาญา มีอํานาจที่จะตัดสินใจต้ังข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเพ่ือฟ้องคดีต่อศาล 
อัยการ คือ ตัวแทนของผลประโยชน์ของประชาชน ในการดําเนินคดีให้เกิดความยุติธรรมในช้ันศาล 
ซึ่งศาลจะพิจารณาความผิด หรือความบริสุทธ์ิของจําเลยตามความจําเป็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่อัยการ
ได้ใช้อํานาจดําเนินการมาอย่างเป็นขั้นตอน อัยการยังมีอํานาจที่จะปฏิบัติภารกิจในฐานะที่ปรึกษาทาง
กฎหมายแก่องค์กรทางการเมือง หรือที่ปรึกษากฎหมายสําหรับรัฐในคดีแพ่ง คดีเก่ียวกับการปกครอง 
ทั้งน้ียังขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของกฎหมายที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามการใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าที่ของ
อัยการย่อมอยู่ในกรอบของการสืบสวนสอบสวนทางอาญา 
 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นน้ัน เป็นเรื่องกว้างๆ เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของอัยการ หากจะกล่าวอย่างสรุป
แล้วอัยการมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญคือ การฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งในเรื่องน้ีน่าจะทําความเข้าใจ
กันให้ชัดเจน การท่ีอัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีต่อศาลนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจอย่าง
เหมาะสมของอัยการเอง หน้าที่ดังกล่าวน้ีเองท่ีทําให้อัยการกลายเป็นภาพเด่นอยู่ท่ามกลางระบบงาน
ยุติธรรม ตํารวจจะไม่สามารถต้ังข้อสงสัยอะไรได้เก่ียวกับการกระทําความผิด ในกระบวนการ
ดําเนินคดีของศาล ถ้าหากอัยการไม่ฟ้องคดีต่อศาลแม้แต่ศาลเองก็ไม่อาจจะทราบเรื่องราวเก่ียวกับคดี
ได้หากอัยการไม่ฟ้องคดีต่อศาล การใช้ดุลยพินิจในเร่ืองฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของอัยการน้ันมีอยู่ ๒ 
หลักการด้วยกัน ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดจะนําหลักการใดมาใช้เพ่ือการดําเนินงานของอัยการ 
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หลักการดังกล่าวน้ัน คือ การฟ้องตามสภาพบังคับ กับการฟ้องตามความสะดวก เรื่องน้ีน่าจะต้องทํา
ความเข้าใจในรายละเอียดพอสมควร กล่าวคือ 
 ประการแรก หลักการฟ้องตามสภาพบังคับอีกนัยหน่ึงตามกฎหมาย การฟ้องตามหลักการอัน
น้ี ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมทุกคนจะต้องถูกนํามาพิจารณาคดีกันในศาลเพื่อศาลจะได้ตัดสินว่าได้
กระทําความผิดจริงหรือไม่ หากว่ามีการกระทําความผิดจริงก็จะมีการพิพากษาโทษตามความผิดที่ได้
กระทําลงไป เยอรมันได้นําหลักการอันน้ีมาใช้ในประเทศของตน ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์น้ันการฟ้อง
จะแปรสภาพเป็นการบังคับก็ต่อเมื่อมีเหตุผลเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเช่ือได้เป็นอย่างดีว่าได้มีการ
ประกอบอาชญากรรมจริงและผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามข้อกล่าวหา การใช้ดุลยพินิจของอัยการ
ขึ้นอยู่กับหลักฐานเบ้ืองต้นและหลักฐานที่มีอยู่น้ัน จะสามารถทําให้ศาลช่ังนํ้าหนักและประเมินดูได้ว่า
การกระทําความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ 
 ประการที่สอง หลักการฟ้องตามความสะดวกอีกนัยหน่ึงตามดุลยพินิจ หลักการอันน้ีอัยการ
ไม่มี่ข้อผูกมัดที่จะฟ้องคดีอาญา แม้ว่าจะมีหลักฐานเพียงพอว่าบุคคลกระทําความผิดก็ตาม ประเทศที่
นําหลักการอันน้ีมาใช้อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเกาหลีใต้ การฟ้องคดีอาจจะไม่จําเป็น ถ้าหากอัยการเช่ือว่าการฟ้องเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกระทํา
เมื่อได้พิจารณาปัจจัยบางอย่างแล้ว เช่น อุปนิสัย อายุ และสถานการณ์ของผู้กระทําความผิด ความ
หนักเบาของการกระทําความผิด สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการกระทําความผิด รวมท้ังเง่ือนต่างๆ ที่
ตามมาหลังจากได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้ว ส่วนในประเทศอังกฤษการฟ้องคดีจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้และผลประโยชน์ของประชาชนก็ได้ รับการตรวจสอบเป็นอย่างดี น้ีย่อม
หมายความว่าหลักฐานการกระทําความผิดต้องมีอย่างเพียงพอตามข้อกล่าวหา นอกจากน้ันการฟ้อง
จะต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนด้วย 
 สําหรับประเทศไทยนั้น ได้ใช้หลักการฟ้องตามดุลยพินิจมาเป็นเวลานานแล้วก่อนที่จะมีการ
ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียอีก แม้จะไม่มีบทบัญญัติชัดเจนถึงการใช้ดุลยพินิจในการ
ฟ้องคดีของอัยการ แต่อัยการก็ยังถือหลักการฟ้องตามดุลยพินิจต่อมาเช่นเดิม สิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
หลักการฟ้องตามดุลยพินิจ ก็คือ เมื่ออัยการได้ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแล้ว ภายหลังเมื่อมีเหตุอันสมควร
ก็อาจถอนฟ้องได้ก่อนคําพิพากษาของศาลช้ันต้น อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาอัยการเคยใช้ดุลยพินิจสั่ง
ไม่ฟ้องผู้ต้องหาเพราะเหตุอ่ืนทั้งๆ ที่มีหลักฐานพอเพียงน้อยมาก เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานมีเพียง ๕ 
กรณีเท่าน้ัน 
 ๑. สั่งไม่ฟ้องหญิงชรามีสตางค์ไว้ในครอบครองเกินอัตรากําหนดในกฎหมาย 
 ๒. สั่งไม่ฟ้องกรณีร้านจําหน่ายฝิ่นมีมูลฝิ่น 
 ๓. สั่งไม่ฟ้องกรณีการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ของราษฎร์ชายแดน 
 ๔. ส่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเพ่ือกันไว้เป็นพยาน 
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 ๕. สั่งไม่ฟ้องราษฎร์ยากจนที่บุกรุกเข้าไปทํากินในป่าสงวนแห่งชาติ 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้หลักการใดในการฟ้องคดีอัยการก็ยังคงต้องใช้ดุลยพินิจในการฟ้อง
หรือไม่ฟ้องคดีเพราะแม้ว่าอัยการคงใช้หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย อัยการก็ยังคงมีช่องว่างที่จะใช้
ดุลยพินิจได้ในระดับหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประเมินข้อเท็จจริงและหลักฐานย่ิงกว่าน้ัน ตาม
กฎหมายของประเทศเยอรมันยังได้ยินยอมให้อัยการยับย้ังไม่ต้องฟ้องคดีก็ได้ ลักษณะเช่นน้ีก็
เหมือนกับการชะลอการฟ้องที่ดําเนินการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ในประเทศเยอรมันน้ันอัยการจะไม่
ฟ้องต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาเสียก่อน การกระทําเช่นน้ันจะเป็นการป้องกันความอคติใน
เรื่องการฟ้องหรือไม่ฟ้อง จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการมีมาตรการท่ีเหมาะสมไว้คอยควบคุมการใช้ดุลย
พินิจของอัยการน้ันเป็นสิ่งจําเป็น ทั้งน้ีก็เพ่ือจะได้คอยตรวจสอบดูว่าอัยการได้ใช้อํานาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 
 หน้าที่และการปฏิบัติตามหน้าที่ของอัยการ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหน้าที่และ            
การปฏิบัติตามหน้าที่ของอัยการย่อมทําให้เกิดอํานาจและสิทธิที่จะใช้อํานาจเพ่ือการทําหน้าที่ให้
บังเกิดผลดี อย่างไรก็ตามการใช้อํานาจของอัยการย่อมจะมีอคติได้หากอํานาจน้ันตกอยู่ในเง้ือมมือ
ของผู้ที่ไม่สุจริตต่อหน้าที่ ดังน้ัน การใช้อํานาจหน้าที่ของอัยการจะต้องอยู่ในเมืองของผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจริงๆ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีศีลธรรมสูงเพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
สําคัญย่ิงของระบบงานยุติธรรมทางอาญา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของอัยการย่อมเป็นไป
ตามท่ีได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย อัยการน้ันจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเป็นอย่าง
ดี ซึ่งความรู้ดังกล่าวน้ีรวมท้ังประสบการณ์ที่มีมาก่อนย่อมจะช่วยให้การปฏิบัติประสบผลดีตามท่ี
บ้านเมืองต้องการ นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้วอัยการจะต้องมีจิตสํานึกในเรื่องความยุติธรรมและ
จะต้องไม่ทําอะไรตามอําเภอใจตนเอง อย่างไรก็ตามอาจจะกล่าวได้ว่าระบบงานมันจะดีแค่ไหนก็ตาม 
การใช้ดุลยพินิจอย่างผิดๆ และมีอคติย่อมเกิดขึ้นได้หากใช้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาทํางานในหน้าที่ที่
สําคัญย่ิงน้ี 
 เรื่องของอัยการในประเทศไทยยังมีอยู่สิ่งหน่ึงที่กําลังจะนําเข้ามาใช้น้ัน คือการชะลอ             
การฟ้อง ซึ่งเป็นเทคนิคที่สําคัญอย่างหน่ึงในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพราะการชะลอการฟ้องจะ
ช่วยแก้ปัญหาคดีล้นศาล ปัญหานักโทษล้นเรือนจํา และปัญหาการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จําเป็น 
เพราะการชะลอการฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดยังคงอยู่นอกเรือนจําสามารถประกอบอาชีพ
ได้ตามปกติเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อัยการกําหนด หากไม่ผิดเง่ือนไขก็จะสามารถปล่อยตัวให้
เป็นอิสระได้ตามหลักการของกฎหมาย 
 การทําหน้าที่ของอัยการมีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นอย่างมาก  
บทบาทการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของอัยการน้ันย่อมหมายถึงการใช้ความรู้ความสามารถและความมี
ศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง หากสามารถใช้สิ่งดังกล่าวน้ีให้ถูกต้องเหมาะสม ปราศจากความมีอคติ ก็จะ
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ส่งผลให้กฎหมายมีความหมายต่อสังคมเป็นอย่างมาก ผู้คนจะพากันเคารพกฎหมายอย่างจริงจังและ
จริงใจ ย่ิงปรากฏการณ์ในการเคารพกฎหมายมีมากเพียงใดอาชญากรรมก็จะลดลงตามไปด้วย๑๗ 
 ค. ศาลกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 ศาลเป็นองค์กรสําคัญที่สุดของระบบงานยุติธรรม เป็นที่พ่ึงของประชาชนในเรื่องของความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่งในเร่ืองความยุติธรรมของกฎหมายนั้น จําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยสําคัญ ๓ 
ประการ คือ ปัจจัยแรก การลงโทษให้สาสมกับความผิด (Distribution) กล่าวคือ หากกระทําความผิด
ร้ายแรงก็ลงโทษหนักหากกระทําความผิดไม่ร้ายแรงก็ลงโทษเบา การลงโทษเป็นเรื่องของจิตใจ เมื่อใครถูก
กระทําร้ายและบ่นว่าคนร้ายควรจะถูกลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทําลงไป เราทั้งหลายก็จะมี
ความรู้สึกเห็นด้วย การลงโทษให้สาสมกับความผิดจึงน่าจะเป็นสัญชาตญาณอย่างหน่ึงของมนุษย์ 
อย่างไรก็ตามในประเทศที่มีความเจริญแล้ว เขาก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันว่าควรจะลงโทษผู้กระทํา
ความผิดประเภทไหนสักเพียงใดจึงจะพอเหมาะพอควร ปัจจัยที่สอง ที่จะต้องคํานึงถึงก็คือการให้
ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย (Equality) ในเรื่องน้ีหมายความว่า ทุกคนจะต้องได้รับความเป็น
ธรรมอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ไม่มีอภิสิทธ์ิชน ใครกระทําผิดอย่างเดียวกันก็สมควรจะต้อง
ได้รับโทษอย่างเดียวกันตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ คนยากจนท่ีกระทําความผิดทํานองเดียวกับคน
ร่ํารวยก็จะต้องได้รับโทษอย่างเท่าเทียมกัน หากคนรํ่ารวยได้รับโทษน้อยกว่าก็จะเกิดความไม่พอใจ
เป็นอย่างมาก ถ้าระบบงานยุติธรรมยังด้ือดึงที่จะเอาใจคนร่ํารวย ระบบงานยุติธรรม ก็จะไร้
ความหมาย คนทั่วไปจะไม่เคารพศรัทธาความไม่เคารพบุคลากรของระบบงานยุติธรรมจะเกิดขึ้น
โดยทั่วไป การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายจึงนับเป็นความสําคัญอย่างย่ิงในการพิทักษ์ความ
เป็นธรรมตามกฎหมาย ปัจจัยที่สาม คือ การมีความกรุณา (Mercy) ข้อน้ีควรจะพิจารณาว่าในการ
กระทําความผิดน้ัน ผู้กระทําความผิดไม่ควรจะต้องรับผิดชอบตามลําพัง แต่ควรจะต้องคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมในขณะกระทําความผิดด้วย นอกจากน้ันยังจะต้องคํานึงถึงเพศ วัย สภาพจิตใจของ
ผู้กระทําความผิดด้วย เช่นกัน ในบางกรณีแม้ว่าผู้กระทําความผิดจะเป็นชายฉกรรจ์มีร่างกายแข็งแรง 
แต่ถ้าถูกบังคับโดยสภาพแวดล้อมให้จําเป็นที่จะต้องกระทําความผิด ก็อาจจะได้รับการลดหย่อนผ่อน
โทษลงได้บ้าง ซึ่งหมายถึงความเมตตากรุณาได้บังเกิดขึ้นแล้ว 
 อน่ึง ความเมตตากรุณา ในกระบวนความเป็นธรรมตามกฎหมายยังเก่ียวพันถึงบุคลิกภาพ
ผู้กระทําความผิดอีกด้วย การท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี กระทําการอันกฎหมาย
บัญญัติเกินความผิดเด็กน้ันไม่ต้องรับโทษก็เป็นเรื่องของความเมตตากรุณา หรือในกรณีที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีน้ันศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสองปี           
ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้น้ันได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสําหรับ

                                                            

 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๔ – ๘๘.  
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ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิตนิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้น้ัน หรือ
สภาพความผิด หรือเหตุอ่ืนอันสมควรปรานี แล้วเห็นเป็นการสมควรศาลจะพิพากษาว่าผู้ น้ันมี
ความผิดแต่รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดให้แต่รอการลงโทษไว้แล้ว ปล่อยตัวไปเพ่ือให้โอกาสผู้
น้ันกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กําหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะ
กําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไม่ก็ได้ ก็นับเป็นเรื่องความเมตตากรุณาได้ด้วย
เช่นเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงน้ันเราไม่อาจจะพิทักษ์ความเป็นธรรมตามกฎหมายได้ดีนัก 
โดยเฉพาะในสังคมไทยน้ัน ความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย การลงโทษให้สาสมกับความผิดที่ได้ก่อขึ้น 
และความมีเมตตากรุณาต่อผู้กระทําความผิด ยังไม่ได้เกิดขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมเท่าที่ควร            
คนร่ํารวยคนที่มีฐานะดีในสังคมหรืออีกนัยหน่ึงคนที่แข็งแรง ยังเอารัดเอาเปรียบหรือเอาประโยชน์
จากระบบงานยุติธรรมอยู่ยังต้องมีการแก้ไขกันอีกต่อไป 
 ได้กล่าวถึงความเป็นธรรมตามกฎหมายพอสมควร ต่อไปจะได้พิจารณาถึงความอิสระของ
ศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดี ความอิสระของศาลในการพิจารณาคดีน้ี อาจจะพิจารณาได้ ๓ 
ประเด็น คือ 
 ประเด็นแรก คือ อิสระจากการเมือง อํานาจตุลาการเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ยกให้ศาลโดยตรง 
สถาบันศาลเป็นสถาบันที่ต้ังขึ้นทําหน้าที่ในทางคดีโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐสภา 
 ประเด็นที่สอง ความอิสระในทางเศรษฐกิจ เงินเดือนและรายได้อ่ืนของผู้พิพากษาจะต้องไม่
ลดลงและจะต้องจ่ายเป็นเงินประจําอย่างเป็นกอบเป็นกํา การปฏิบัติในแนวทางนี้จะทําให้ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องงบประมาณของผู้พิพากษา 
 ประเด็นที่สาม ความเป็นอิสระทางด้านการบริหาร การบริหารงานของศาลได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นหน้าที่ของศาลสูง ไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่จะมาใช้อํานาจในการ
บริหารศาล 
 กล่าวได้ว่า ศาลจะใช้ดุลยพินิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ศาลจะต้องมีอิสระอย่างเต็มที่ 
ปราศจากอิทธิพลอันไม่บังควรทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหาร ในสภาวการณ์เช่นน้ี ความ
มีอิสรภาพของศาลถือเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งในระบบงานยุติธรรมทางอาญาหากศาลไม่มีความอิสระก็ไม่
อาจจะทําให้เกิดความยุติธรรมและความมีประสิทธิภาพได้ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 
เช่น การมีทรัพยากรทางวัตถุอย่างเหมาะสม การมีกฎหมายอย่างเพียงพอ และการเป็นมืออาชีพที่
วางใจได้ 
 เมื่อทราบความมีอิสระของศาลแล้ว สิ่งที่ควรจะทําความเข้าใจต่อไปก็คือ พิจารณาคดีของ
ศาลในการพิจารณาคดีของศาลน้ัน ศาลจะต้องพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กฎหมาย
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ที่นํามาใช้น้ันมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามคดีที่เกิดขึ้น แต่
ละคดีก็จะมีสภาวะท่ีไม่เหมือนกัน ดังน้ันการค้นหาข้อเท็จจริงจึงกระทบต่อผลที่จะบังเกิดขึ้นในขั้น
สุดท้าย ผู้พิพากษาจําเป็นจะต้องเก่ียวข้องกับการพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงที่เสนอมาโดยอัยการและ
จําเลย ตลอดทั้งข้อเท็จจริงที่จะต้องแสวงหาโดยตัวผู้พิพากษาเองในกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
ดังกล่าวน้ี ผู้พิพากษาจําเป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจและในการใช้ดุลยพินิจก็จะต้องยึดกฎเกณฑ์แห่ง
พยานหลักฐาน ตลอดทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาด้วย 
 ในการค้นหาข้อเท็จจริง แม้ว่าหลักฐานข้อเท็จจริงจะต้องดําเนินให้ได้มาตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ แต่ผู้พิพากษายังคงสามารถตีความได้อย่างกว้างขวาง ค่าของหลักฐานขึ้นอยู่กับการใช้ดุลย
พินิจของผู้พิพากษาเอง และการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาย่อมอยู่ที่ความสามารถที่จะตัดสินว่าอะไร
คือ สิ่งที่ดีที่สุดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หากปฏิบัติได้ถูกต้องภายในขอบเขตของกฎหมาย
ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมแล้ว 
 เมื่อได้กล่าวถึงการพิจารณาคดีมาพอเป็นปัจจัยแล้ว สิ่งที่ควรจะทําความเข้าใจต่อไปก็คือเรื่อง
ของการตัดสินโทษหรือการพิพากษาโทษ การพิพากษาโทษเป็นอํานาจของการลงโทษของผู้พิพากษา 
คือ เป็นอํานาจตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ เป็นอํานาจที่จะจํากัดอิสรภาพและความมีอิสระของ
ผู้กระทําความผิด แนวทางปฏิบัติและนโยบายในการพิพากษาโทษมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศขึ้นอยู่กับค่านิยม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมตลอดทั้งการนับถือศาสนาของแต่
ละประเทศสิ่งที่ยากที่สุดในการพิจารณาโทษก็คือ การตัดสินใจที่จะทําให้เกิดความชัดเจนต่อโทษที่จะ
ลงแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิด ตามปกติหน้าที่ในการกําหนดโทษกับหน้าที่ในการกําหนด
ความผิดเป็นสิ่งที่มิอาจแยกออกจากกันทั้งสองหน้าที่น้ีอยู่ในอํานาจของผู้พิพากษาคนเดียวกัน การกําหนด
โทษเป็นขั้นตอนหลังจากการกําหนดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดจริง ในการกําหนดโทษศาลจะต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างยุติธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าจะพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วจะพบว่าการ
กําหนดโทษย่อมมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ คือ ประการแรก เป็นการป้องกันมิให้เกิดการเอา
เย่ียงอย่างในการประกอบอาชญากรรม ประการที่สอง เป็นการทําให้ผู้กระทําความผิดมิกล้าประกอบ
อาชญากรรมอีกและจะดํารงตนในทางที่สุจริตต่อไป 
 หากจะกล่าวโดยทั่วๆ ไปแล้วในการกําหนดโทษ ควรจะนําปัจจัยบางอย่างมาพิจารณาเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สิ่งดังต่อไปน้ี 
 (๑) สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมโดยเฉพาะ 
  - ผู้กระทําความผิดชนิดและสภาวะของความผิด 
  - วีธีการกระทําความผิด 
  - ผลของการกระทําความผิด 
  - สิ่งจูงใจให้เกิดการกระทําความผิดเป็นการวางแผนไว้ก่อนหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
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  - สิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิด 
 (๒) สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดโดยอ้อม 
  - อายุ อุปนิสัย ลักษณะของบุคลิกภาพ สิ่งที่เคยกระทํามาก่อน ประวัติส่วนตัว 
  - ประวัติการประกอบอาชญากรรม 
  - การฟ้ืนฟูจิตใจ การชดเชยความเสียหาย การตกลงกับเหย่ืออาชญากรรม ความรู้สึกของ
เหย่ืออาชญากรรม 
  - ความรู้สึกเสียใจในการกระทําความผิดมีมากน้อยแค่ไหน 
  - สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของผู้กระทําความผิดซึ่งมีผลต่อการตัดสินโทษ 
 ในการกําหนดโทษที่เหมาะสม ผู้พิพากษาจะต้องตัดสินว่าปัจจัยตามที่กล่าวข้างต้น ปัจจัย
ไหนมีความสําคัญต่อคดีหน่ึงคดีใด เก่ียวกับประเด็นดังกล่าวน้ีย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษา
แต่ละท่าน อย่างไรก็ตามหากกล่าวอย่างกว้างๆ แล้ว น่าจะมองเร่ืองน้ีได้ ๒ ทาง คือ ทางแรก ผู้พิพากษา
อาจจะให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดโดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
วิธีการและผลของการกระทําความผิด  ดัง นั ้น  สภาพแวดล้อมที ่เ กี ่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดโดยอ้อม เช่น อุปนิสัยของผู้กระทําความผิดและประวัติส่วนตัวของผู้กระทําความผิด
ถือเป็นเรื่องธรรมดาไป ทางที่สอง ผู้พิพากษาอาจจะให้ความสําคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดโดยอ้อมก็ได้ เช่น อุปนิสัยของจําเลย เป็นต้น 
 ทางสองตามข้างต้นน้ี ทางแรกยึดหลักการตอบแทนการกระทําความผิดจึงเป็นการง่ายที่จะ
วางมาตรฐานการกําหนดโทษไว้และสามารถดําเนินการให้เกิดความมีประสิทธิผลได้ ส่วนทางที่สองให้
ความสําคัญแก่การแก้ไขผู้กระทําความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี จึงเป็นการยากที่จะกําหนด
มาตรฐานการกําหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือ สถานการณ์ที่ทําให้เกิด
อาชญากรรม บรรดาผู้พิพากษาเองก็ต้องทําความเข้าใจร่วมกันเพ่ือทําให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการ
กําหนดโทษ 
 ในการดําเนินคดีของศาลน้ันหากศาลยึดมั่นในความยุติธรรมตามกฎหมาย ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมได้มาก เพราะความยุติธรรมจะนํามาซึ่งความเคารพศรัทธาต่อศาลและระบบงาน
ยุติธรรม จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจัง๑๘ 
 ง. ราชทัณฑ์กับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 ราชทัณฑ์เป็นองค์กรยุติธรรมที่รับช่วงงานจากศาล กล่าวคือ เมื่อศาลตัดสินโทษแล้ว 
ราชทัณฑ์จะดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงราชทัณฑ์ต้องทําหน้าที่
ควบคุมผู้ต้องขังก่อนการตัดสินคดีของศาลด้วยเหมือนกันเพราะสถานที่คุมขังคนจํานวนมากๆ อยู่ใน

                                                            

 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘ – ๙๒.  
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ความดูแลของราชทัณฑ์ การนําคนไปควบคุมน้ันถือว่าเป็นการตัดเสรีภาพไปส่วนหน่ึงไม่สามารถทํา
อะไรได้หลายๆ อย่างเหมือนคนที่ไม่ถูกดําเนินคดี อาจจะกล่าวได้ว่าราชทัณฑ์คือองค์กรในการลงโทษ
ผู้กระทําความผิดน่ันเอง เมื่อเป็นเช่นน้ีสิ่งที่ควรจะทําความเข้าใจในเบ้ืองต้นก็ คือ เรื่องเป้าหมายของการ
ลงโทษ เรื่องน้ีเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยราชทัณฑ์น่ันเองที่
ความสามารถทําให้บรรลุเป้าหมายในการลงโทษได้หรือไม่ เป้าหมายที่สําคัญในการลงโทษเท่าที่
เป็นอยู่ในเวลาน้ีมีอยู่ ๖ ประการด้วยกันคือ 
  (๑) การลงโทษเพ่ือการแก้แค้นหรือสนองผลกรรม (Retribution) 
  (๒) การลงโทษเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรม (Deterrence) 
  (๓) การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด (Rehabilitation) 
  (๔) การลงโทษเพ่ือควบคุมมิให้เกิดการกระทําผิดอีก (Incapacitation) 
  (๕) การลงโทษเพ่ือความยุติธรรมตามความผิด (Just Desert) 
  (๖) การลงโทษเพ่ือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) 
 ต่อไปจะได้พิจารณาในรายละเอียดของเป้าหมายในการลงโทษดังกล่าว 
 ๑. การลงโทษเพ่ือการแก้แค้นหรือสนองผลกรรม (Retribution) ส่วนมากของประวัติศาสตร์
ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการลงโทษเพ่ือแก้แค้น เป็นการสนองตอบอย่างเหมาะสมต่อ
อาชญากรรม การทรมานจนเกินควรเป็นสิ่งที่ได้จัดให้มีขึ้นและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งจําเป็นทั้งน้ีก็เพ่ือ
ความปลอดภัยของสาธารณชน การคิดใช้เครื่องมือ เพ่ือการลงโทษให้ตายอย่างช้าๆ และมีแต่ความ
เจ็บปวดไม่ได้รับการคัดค้านอย่างรุนแรงแต่ประการใดจากผู้นําทางศาสนาหรือจากบุคคลอ่ืนใด หาก
มองอย่างถ่องแท้แล้วระบบงานยุติธรรมในอดีตอันยาวไกล ถือว่าการลงโทษต้องทําให้เหมาะแก่การ
กระทําความผิดหรืออาชญากรรมไม่จําเป็นต้องเหมาะแก่ตัวอาชญากรหรือผู้กระทําความผิด แต่
ระบบงานยุติธรรมในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญในเรื่องการลงโทษเพ่ือทําให้ตัวอาชญากรดีขึ้น หรือ
อย่างน้อยก็ไม่ให้เลวลง 
 ๒. การลงโทษเพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรม (Deterrence) การลงโทษเพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมน้ันได้พิจารณาเห็นว่า การลงโทษไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายในตัวมันเอง แต่เป็นวิธีที่จะ
บรรลุผลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าอาชญากรสมควรที่จะได้รับโทษ 
อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนมากชอบที่จะให้การลงโทษบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์บางประการ 
เช่น การป้องกันอาชญากรรมและการปกป้องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การป้องกัน
อาชญากรรมน้ัน ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือการป้องกันโดยทั่วๆ ไป และการป้องกัน
ประเภทเฉพาะ ความคิดพ้ืนฐานของการป้องกันโดยทั่วๆ ไปก็คือว่า การลงโทษบุคคลหน่ึงบุคคลใดที่
กระทําความผิดจะได้ห้ามปราบมิให้บุคคลอ่ืนกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน ส่วนความคิด
เก่ียวกับการป้องกันประเภทเฉพาะก็คือว่า บุคคลท่ีกระทําความผิดจะตัดสินใจไม่กระทําความผิดซ้ํา
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อีกหลังจากได้รับความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษในความผิดที่ได้ก่อขึ้น อย่างไรก็ตามในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดเพ่ือให้เกิดผลในการป้องกันอาชญากรรมน้ัน มีหลักฐานที่สอดคล้องต้องกันถึงความ
แน่นอนในการลงโทษมีผลมากกว่าความร้ายแรงในการลงโทษ อีกประการหน่ึงการลงโทษโดยรวดเร็ว
จะมีผลในการป้องกันมากกว่าการลงโทษโดยชักช้า แต่ทางปฏิบัติจริงๆ เช่น การที่จะลงโทษโดย
รวดเร็วเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเพราะมีปัญหาที่ตามมาอีกหลายอย่าง อาทิ การระบุตัวผู้กระทําผิด การ
จับกุม การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น 
 ๓. การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด (Rehabilitation) เป้าหมายของการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดก็คือการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้กระทําความผิด
เหตุผลสําคัญที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดก็คือว่า การแก้ไขฟ้ืนฟูมีความดึงดูดใจมากกว่า 
และมีมนุษยธรรมมากว่าการลงโทษเพ่ือการแก้แค้น สิ่งจําเป็นที่จะทําให้การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทํา
ความผิดประสบผลสําเร็จอยู่ที่การจัดโครงการที่เหมาะสม เพ่ือการปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิด 
โครงการที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลในบวกจะทําให้ทัศนคติของผู้กระทําผิดดีขึ้น และยังจะช่วยลดการ
กระทําผิดซ้ําได้อีกด้วย สิ่งท้าทายที่สําคัญก็คือว่าโครงการที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร โครงการ
ดังกล่าวเหมาะกับนักโทษประเภทไหนในสภาพแวดล้อมอย่างไร สิ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด จึงอยู่ที่การจัดทําโครงการที่เหมาะสมน่ันเอง เรื่องน้ีต้อง
อาศัยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ด้าน ที่สําคัญก็น่าจะได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา 
สังคมวิทยา อาชญาวิทยา การศึกษา และการบริหาร เป็นต้น 
 ๔. การลงโทษเพ่ือควบคุมมิให้เกิดการกระทําความผิดอีก (Incapacitation) การนําผู้กระทํา
ความผิดไว้ในเรือนจําก็เท่ากับการจํากัดในทางกายภาพ มิให้ต้องกระทําผิดขณะที่ถูกคุมขัง               
การลงโทษที่ ชัดแจ้งที่สุดที่จะทําให้ผู้กระทําผิด ไม่สามารถทําร้ายต่อสังคมได้อีกต่อไปก็คือ          
การประหารชีวิตถือเป็นการลงโทษท่ีร้ายแรงที่สุดทําลงไปเพ่ือการปกป้องสังคม ส่วนการลงโทษจําคุก
น้ันถือเป็นโทษร้ายแรงรองลงจากการลงโทษประหารชีวิต บุคคลที่ถูกนําออกไปให้พ้นหูพ้นตาและพ้น
จากการวิตกกังวลจะไม่มีโอกาสทําอันตรายต่อสังคมได้ จนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยการจําคุก
ผู้กระทําความผิดไว้เป็นเวลานานๆ ถือเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในการควบคุมมิให้ผู้ที่
เคยกระทําความผิดต้องหันมากระทําความผิดอีก การนําผู้กระทําความผิดมาขังไว้ในเรือนจําย่อมมี
ผลกระทบอย่างสําคัญต่อการเกิดอาชญากรรมในสังคม การใช้วิธีการจําคุกให้มากขึ้นย่อมจะทําให้
อาชญากรรมลดลงได้ 
 ๕. การลงโทษเพ่ือความยุติธรรมตามความผิด (Just Desert) หรือการลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิด มีแนวความคิดว่าโทษที่ผู้กระทําความผิดควรจะได้รับควรมีสัดส่วนสอดคล้องกับความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทําความผิดที่มีต่อสังคม เป้าหมายของการลงโทษมิใช่เพ่ือให้สังคมได้รับ
ประโยชน์แต่เพ่ือให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษให้สมกับการกระทําความผิด อย่างไรก็ตามการลงโทษ
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จะต้องมีความยุติธรรมมีสัดส่วนสอดคล้องกับอันตรายท่ีได้กระทําขึ้น สมมติฐานสําคัญที่ว่าผู้กระทํา
ความผิดสมควรได้รับโทษสามารถพิจารณาได้ง่ายๆ ก็คือว่าผู้กระทําความผิดได้มีการกระทําในสิ่งที่ไม่
สมควรกระทําเป็นผลให้สังคมได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลให้สังคมได้รับอันตรายโดยไม่จําเป็นต้อง
อ้างเหตุผลอ่ืนใดมาเป็นข้อโต้เถียงอีก มีการพิจารณาประเด็นของความเสียหายเป็นสําคัญ มีความ
เสียหายมากก็ย่อมได้รับโทษหนักมีความเสียหายไม่มากก็ได้รับโทษเบา 
 ๖. การลงโทษเพื่อความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป้าหมายของการ
ลงโทษในประเด็นน้ีต้องการให้ผู้กระทําความผิดได้ชดเชยแก่ผู้ตกเป็นเหย่ือ หรือสังคมสําหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชญากรรม การลงโทษเพื่อความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์น้ีมี
แนวความคิดมาจากเร่ืองการชดใช้ความเสียหาย ซึ่งก็คือการกระทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือชดเชยความ
สูญเสียน่ันเอง นํ้าหนักของการลงโทษตามเป้าหมายน้ีอยู่ที่การฟ้ืนฟูเหย่ืออาชญากรรม ฟ้ืนฟูผู้กระทํา
ความผิดและฟ้ืนฟูชุมชนให้อยู่ในสภาพก่อนเกิดอาชญากรรม เป็นกระบวนการลงโทษท่ีต้องการให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดได้มาร่วมมือกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพ่ือแก้ปัญหาหลังจากเกิด
การกระทําความผิดและต้องการมิให้เกิดการกระทําความผิดอย่างที่เคยเป็นมาอีกด้วย การลงโทษ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวน้ีมีความต้องการที่จะฟ้ืนฟูทรัพย์สินที่สูญหายไป ฟ้ืนฟูอันตรายท่ี
เกิดขึ้น ฟ้ืนฟูความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฟ้ืนฟูความมีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ฟ้ืนฟู
ความรู้สึกในเชิงความมีอํานาจ ฟ้ืนฟูความดํารงอยู่ในระบบประชาธิปไตย ฟ้ืนฟูความรู้สึกสอดคล้องว่า
ความยุติธรรมได้บังเกิดขึ้นแล้ว และฟ้ืนฟูการสนับสนุนจากสังคม ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็น
แนวความคิดว่ารัฐบาลสมควรยินยอมให้เหย่ืออาชญากรรม อาชญากร และชุมชน เป็นผู้ตอบสนองต่อ
ความผิดที่เกิดขึ้น ข้อสมมติฐานที่สําคัญก็คือชุมชนจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 เมื่อได้ทําความเข้าใจเรื่องเป้าหมายของการลงโทษมาพอสมควรแล้ว เรื่องที่จะต้องพิจารณา
ต่อไปก็คือ ภารกิจสําคัญของราชทัณฑ์เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าการจับกุมผู้กระทําความผิดเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของตํารวจ การฟ้องคดีเป็นหน้าที่รับผิดชอบของอัยการ และการพิจารณาพิพากษา
คดีเป็นหน้าที่รับผิดชอบของศาลกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวน้ีดําเนินไปโดยการใช้ดุลยพินิจขององค์กร
ต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บางครั้งการใช้ดุลยพินิจก็ผิดพลาดได้ด้วยเหมือนกันอันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหลายอย่าง อาทิ การขาดความรู้ความชํานาญ และความสามารถของผู้รับผิดชอบ ขาดการมี
ส่วนร่วม และความร่วมมือจากประชาชน ที่สําคัญก็คือการขาดความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ภารกิจสําคัญขององค์กรราชทัณฑ์ ก็คือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี 
ในประเด็นน้ีราชทัณฑ์จะต้องเน้นในประเด็นการให้ความรู้ หรือการศึกษาแก่ผู้กระทําความผิดอย่างเต็มที่
เพราะการศึกษาจะช่วยให้ผู้กระทําความผิดมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรควรทํา 
อะไรไม่ควรทํา ความล้มเหลวของราชทัณฑ์ในเรื่องการให้การศึกษาแก่ผู้กระทําความผิดน่าจะเน่ืองมาจาก



 ๖๓ 

ความไม่เข้าใจผู้กระทําความผิดเป็นรายบุคคลน้ีเป็นเรื่องสําคัญมาก อีกปัญหาหนักก็คือ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์มีอคติต่อผู้กระทําความผิด คือมองผู้กระทําความผิดว่าเป็นคนไม่ดีเป็นผู้ที่ต้องรับกรรมหนัก จึง
ไม่ควรใส่ใจหรือเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขความประพฤติของผู้กระทําความผิด แท้ที่จริงเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ต้องมีทัศนคติที่มีต่อผู้กระทําความผิดเสียก่อน ต้องพิจารณาว่าผู้กระทําความผิดมีความ
ผิดพลาดในชีวิตจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามสมควรแกบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้กระทําความผิดมีความปรารถนาดีต่อเขา การกระทําของเขาอาจจะไม่ดี 
แต่จิตใจที่หลงผิดของเขาสามารถขัดเกลาได้ บางคนสามารถจะขัดเกลาได้ในเวลาอันรวดเร็ว บางคนอาจ
ขัดเกลาได้จะต้องใช้เวลานาน แต่บางคนอาจไม่จําเป็นต้องขัดเกลาเลยก็ได้เพราะเขาดีอยู่แล้วที่เขาจะต้อง
มากระทําความผิดก็เพราะว่าเขาหลงผิดไปช่ัวขณะ หรือตัดสินใจผิดพลาดไปช่ัวขณะหน่ึงเท่าน้ันเอง 
 สิ่งที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องทําความเข้าใจเป็นพิเศษ ก็คือเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิด
อาชญากรรม หรือการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน ปัจจัยแห่งการกระทําความผิดมีอยู่มาก และ 
เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนในการแก้ไขผู้กระทําความผิดน่ัน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องรู้สาเหตุหรือปัจจัยที่จูง
ใจให้เกิดการกระทําความผิด เมื่อรู้ปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดการกระทําความผิดได้แล้วก็สามารถที่จะ
วางแผนแก้ไขปัญหาของผู้กระทําความผิดเป็นรายบุคคลได้ การปฏิบัติต่อผู้กระทําความผิดจะ
บรรลุผลดี หรือมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้มีการจําแนกลักษณะผู้กระทําความผิดอย่างดีส่วนสิ่งอ่ืนๆ ที่
จะมีอิทธิพลต่อการแก้ไขความประพฤติของผู้กระทําความผิด อาทิ การควบคุม การให้ทํางานการให้
การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การสอนศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การให้เล่นกีฬา เล่นดนตรี ตลอด
ทั้งการบริหารด้านอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างผสมกลมกลืนในระยะเวลา
ต่อไป ความสําเร็จของงานราชทัณฑ์ต้องอยู่ที่ว่า เมื่อมีผู้กระทําความผิดได้รับการปลดปล่อยออกไป
จากความรับผิดชอบขององค์กรราชทัณฑ์ เขาจะกลับไปอยู่ในสังคมอย่างผู้ที่เคารพกฎหมาย และ
สามารถมีชีวิตอยู่โดยช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ หากจะพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วงานราชทัณฑ์มี
วัตถุประสงค์ที่สําคัญอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีสามารถเข้าสู่
สังคมได้อย่างผสมกลมกลืน (๒) ปกป้องสังคมไม่ให้ต้องได้รับอันตรายจากผู้กระทําความผิดโดยตัด
เสรีภาพของผู้กระทําความผิดบางคนไปช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
 การท่ีผู้กระทําความผิดต้องมาอยู่ในความรับผิดชอบของราชทัณฑ์ช่ัวระยะเวลาหน่ึงน้ัน  ถือ
ว่าผู้กระทําความผิดขาดเสรีภาพบางประเภทไป ไม่อาจจะทําอะไรได้เหมือนผู้ที่ไม่ได้กระทําความผิด 
อย่างไรก็ตามในช่วงของการขาดเสรีภาพบางอย่างน้ัน จะต้องทําให้ผู้กระทําผิดได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีก คือจะต้องไม่ประพฤติผิดกฎหมายอีกเพราะมิฉะน้ันแล้วก็
จะต้องถูกตัดเสรีภาพอีก ซึ่งคงไม่มีใครต้องการให้ตนเองต้องตกอยู่ในสภาพเช่นน้ีตลอดชีวิต๑๙ 

                                                            

 ๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๒ – ๙๗.  



 ๖๔ 

 พงศ์ธร  บุญอารีย์  ได้กล่าวถึงระบบงานยุติธรรมไว้ว่า เมื่อมีกฎหมายสารบัญญัติ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่กําหนดลักษณะการกระทําผิด หรือการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและมีสภาพบังคับต่างๆ 
แล้ว ก็ยังมีกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นกฎหมายที่วางระบบขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเจ้าพนักงานตํารวจ พนักงานอัยการ ศาล และราชทัณฑ์๒๐  
 จากการศึกษาระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันอาชญากรรม จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบงาน
ยุติธรรมเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงที่ป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ระบบงานยุติธรรม
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์  
 ๒.๒.๒ ความหมายของคําว่า “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” 
 เมื่อมีกฎหมายอาญาสบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทําความผิดหรือ
การกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและมีสภาพบังคับต่างๆ เช่น ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ  ริบทรัพย์สิน 
แล้วก็ยังมีกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ ซึ่งได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายบังคับ
โทษหรือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ อันเป็นกฎหมายที่วางระบบขั้นตอนการดําเนินคดีต่อผู้กระทํา
ความผิด หรือขั้นตอนของโจทก์ จําเลยในการนําเรื่องที่เกิดการโต้แย้งสิทธ์ิมาสู่หน่วยงานของ
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งความหมายของคําว่ากระบวนการ
ยุติธรรมอาญา ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
 วีระพงษ์ บุญโญภาส ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยการทํางานของ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งจะทํา
หน้าที่ต่างกันไปตามที่กฎหมายกําหนด๒๑ 
 ประเสริฐ เมฆมณี ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันสังคม (Social Defenec) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เพ่ือ
คุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมดํารงอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อย เที่ยงธรรมโดยให้รวม
ตลอดถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของส่วนบุคคลประกอบกันไปด้วยเสมอ๒๒ 
 แสวง ธีระสวัสด์ิ ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่จะนําเอา
กฎหมายอาญามาใช้บังคับ โดยเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

                                                            

  
๒๐พงศ์ธร  บุญอารีย์, กฎหมายกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ดวงกมล,  ๒๕๔๓), 

หน้า  ๒๑๕. 
 ๒๑วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 
อ้างแล้ว, หน้า ๙. 
 ๒๒ประเสริฐ เมฆมณี, ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑๓. 



 ๖๕ 

(Criminal Justice system) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ ได้แก่ การป้องกันอาชญากรรม (Prevention 
of Crime) และการควบคุมอาชญากรรม (Control of crime)๒๓ 
 พรชัย ขันตี และคณะ ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึงระเบียบวิธีดําเนินการ
ควบคุมอาชญากรรม โดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ โดย
เริ่มต้ังแต่เมื่อบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม จนกระทั่งพ้นจาก
กระบวนการควบคุมของรัฐแล้ว ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม๒๔ 
 อัณณพ ชูบํารุง ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึง ระบบงานยุติธรรมทางอาญา  
เป็นระบบผสมผสาน ซึ่งเก่ียวข้องกับการจับกุม การฟ้องคดี การตัดสินความผิด การพิพากษาโทษ และ
การแก้ไขผู้กระทําความผิด๒๕ 
 สุพจน์ สุโรจน์ ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีสืบเน่ืองต่อกัน
ไปประดุลลูกโซ่ และมีส่วนสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์๒๖ 
 จากความเห็นของนักวิชาการท่ีกล่าวมา สามารถสรุปความหมายของคําว่า กระบวนการ
ยุติธรรม หมายถึง การอํานวยความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวน การฟ้อง การพิจารณา
คดี และการบังคับโทษ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้
บังคับใช้กฎหมายจึงได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
 ๒.๒.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
 ระบบงานยุติธรรมทางอาญา หมายถึง ตัวองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายในการดําเนินคดีพิจารณา
พิพากษาและลงโทษผู้กระทําผิด ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ซึ่งทฤษฎีเก่ียวกับ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาที่แต่ละหน่วยงานใช้และยึดถือปฏิบัติน้ัน สามารถแบ่งเป็น ๒ ทฤษฎี ซึ่ง
ขัดแย้งกันอยู่และมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

                                                            

 ๒๓แสวง ธีระสวัสด์ิ, หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผู้จัดการ, 
๒๕๓๐), หน้า ๒๓๕. 
 ๒๔พรชัย ขันตี และคณะ, ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
บุ๊คเน็ท จํากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
 ๒๕อัณณพ ชูบํารุง, ปัญหาอาชญากรรมและแนวทางแก้ไข, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๙. 
 ๒๖สุพจน์ สุโรจน์, “อาชญากรรมและการแก้ไข”, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารประกอบการ
บรรยาย, ๒๕๔๓), หน้า ๖๐, (อัดสําเนา). 



 ๖๖ 

 วีระพงษ์ บุญโญภาส ได้กล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน
อาจจะแบ่งเป็น ๒ ทฤษฎีถึงมีความขัดแย้งกันอยู่คือ 
 ก. ทฤษฎีการควบคุมอาชญา (Crime Control) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เป็นทางด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งที่จะควบคุมระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นใหญ่ คดีอาญา
ทั้งหลายท้ังปวงที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีน้ีจะต้องดําเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่
กําหนดไว้สม่ําเสมอ ไม่หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening) ในแต่ละขั้นตอนและ
ขั้นตอนต่างๆ จะดําเนินไปต่อเน่ืองและเป็นการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่การสืบสวนก่อนทํา
การจับกุม การจับกุม การสอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพ่ือฟ้องยังศาล การพิจารณาคดี
และการพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิด และการปลดปล่อยจําเลย ดังน้ัน การดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 
(Process) ดังกล่าวน้ีในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องมีความรวดเร็ว (ซึ่งหมายถึงมีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบแผน 
แต่ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้บ้าง) และแน่นอน (ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ผู้กระทําความผิดที่จะหลุดพ้น
จากการถูกศาลพิพากษาลงโทษได้น้อยที่สุด) ฉะน้ันเมื่อได้ตัวผู้กระทําความผิดมาแล้วทฤษฎีน้ีก็ให้
สันนิษฐานว่า ผู้น้ันเป็นผู้กระทําผิดจริงๆ และมีการดําเนินงานต่อไปตามขั้นตอนไปจนถึงการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล แต่การค้นหาข้อเท็จจริงในช้ันศาลมีอยู่น้อยมาก ทฤษฎีน้ีถือว่า วิธีดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ การวินิจฉัยคดีให้เสร็จไปต้ังแต่ขั้นตอนต้นๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมอันได้แก่ ตํารวจและอัยการอันจะทําให้ผู้ต้องสงสัย หรือผู้บริสุทธ์ิได้รับการ
ปลดปล่อยโดยเร็ว และในขณะเดียวกันก็จะทําให้การดําเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลักฐานแน่นแฟ้น 
หรือผู้ต้องหารับสารภาพ 
 ข. ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยึดกฎหมายเป็นหลักการ
ดําเนินคดีอาชญาต้องมีความเป็นธรรมตามข้ันตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรค
ขัดขวางมิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่านไปตามข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวกไม่ได้ ทฤษฎีน้ีไม่
เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมในช้ัน
ตํารวจและอัยการ แต่เห็นว่าต้องจัดให้มีการพิจารณาคดี หรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่าง
เป็นทางการและเปิดเผยในศาลยุติธรรม ทฤษฎีน้ีจึงถือว่าบุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่าประกอบ
อาชญากรรมเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทําเท่าน้ัน แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มี
อํานาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาช้ีขาดแล้วว่าเขามีความผิด นอกจากน้ี ผู้มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างถี่ถ้วนแล้วและ
ทฤษฎีน้ียอมรับว่ามีแต่องค์กรผู้พิพากษาที่เป็นกลาง และไม่ลําเอียงเท่าน้ันที่เช่ือถือได้ สําหรับในการ
พิจารณาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะคอยทบทวนวิธีการที่ตํารวจหรืออัยการ
สืบเสาะมา หรือที่ศาลสืบเสาะเองว่าได้มาโดยเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่าน้ี
ให้แก่ประชาชนรับรู้ 



 ๖๗ 

 ตามที่กล่าวมาแล้วจะทําให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติ (Procedures) ที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ทฤษฎีแรกเน้นด้านความมีประสิทธิภาพความรวดเร็วแน่นอน ของกระบวนการยุติธรรมใน
ช้ันต้นโดยเฉพาะตํารวจและอัยการ อันเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง ซึ่งจะทําให้สังคมอยู่ในภาวะที่
จะต้องยอมรับการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของกลไกของรัฐบางประการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นเป็นภารกิจของรัฐ การด้านหาความจริงเก่ียวกับการ
กระทําผิดจึงเป็นกระบวนการของฝ่ายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝ่ายบริหารเป็นข้อผูกมัดในการ
ใช้อํานาจของตนเอง แต่ทฤษฎีที่สองเน้นทางด้านตัวบทกฎหมาย โดยจะมุ่งให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองสิทธ์ิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal type) ที่นัก
นิติศาสตร์แสวงหา แต่ทฤษฎีทั้งสองน้ีก็ยังคงคํานึงถึงซึ่งกันและกันอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตามระบบของ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศใดประเทศหนึ่งในปัจจุบันน้ี ก็มิได้ปฏิบัติตามความคิดของ
ทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงในทฤษฎีทั้งสองนี้อย่างเฉพาะเจาะจงไป แต่มักจะเป็นระบบผสมของทฤษฎีทั้ง
สองนี้ กล่าวคือ ระบบงานยุติธรรมทางอาญามักจะคํานึงถึงทฤษฎีทั้งสองน้ีควบคู่กันไป เป็นเพียงแต่ว่า
อาจจะมีลักษณะที่เน้นหนักไปทางด้านทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงก็ได้๒๗ 
 พงษ์กฤษณ์ มงคลสิทธิ์ ได้กล่าวถึงรูปแบบของระบบงานยุติธรรมในปัจจุบัน (Criminal 
Justice System) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระบบ คือ  
 (๑) รูปแบบที่เป็นการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ระบบงานยุติธรรมรูปแบบน้ีจะมุ่ง
เห็นอยู่ที่การปราบปรามอาชญากรรมเป็นสําคัญ วัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่น การฟื้นฟูแก้ไข
ผู้กระทําผิด การคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน จะมีความสําคัญในระดับรองลงไป ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
จับกุมดําเนินคดีจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้กระทําผิดจริง ในช้ันพิจารณาคดีของศาลจะมีการค้นหา
ข้อเท็จจริงอยู่ไม่มาก เนื่องจากได้ดําเนินการมาตามขั้นตอนต่าง ๆ หมดแล้ว ตั้งแต่การสืบสวน
สอบสวน การจับกุม การส่งฟ้อง ดังน้ัน กระบวนการยุติธรรมจึงออกแบบมาอย่างเคร่งครัด ทุกอย่างต้อง
เป็นไปตามน้ัน โดยเร่งที่จะให้การดําเนินคดีจบสิ้นไปโดยเร็ว พยานหลักฐานต้องแน่นหนา โดยเน้นการที่จะ
ทําให้ผู้กระทําผิดยอมรับสารภาพ 
 (๒) รูปแบบที่เน้นกระบวนการนิติธรรม (Due Process) ระบบงานยุติธรรมรูปแบบนี้จะ
มุ่งเน้นอยู่ที่หลักนิติธรรมตามกฎหมาย บุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมเพียงเพราะมี
พยานหลักฐานว่าเขาได้กระทําเช่นน้ัน แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายได้
พิจารณาพิพากษาแล้วว่าเขาเป็นผู้กระทําผิด ดังน้ันขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจึงเป็น
เรื่องสําคัญ และจะต้องเน้นให้มีการค้นหาข้อเท็จจริงในช้ันศาลให้กระจ่างมากท่ีสุด สําหรับขั้นตอนที่

                                                            
๒๗วีระพงษ์  บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน, อ้างแล้ว, หน้า ๙ – ๑๑. 



 ๖๘ 

ดําเนินการมาก่อนที่คดีจะมาถึงศาล เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการในช้ันของําตรวจ
และพนักงานอัยการดังที่ปฏิบัติกันรูปแบบแรกนั้น เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง การพิจารณาดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําผิดจะต้องกระทําอย่างเปิดเผยและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้เขาจะเป็นผู้กระทํา
ความผิดจริงแต่โดยกระบวนการทางกฎหมาย แล้วไม่สามารถเอาผิดหรือสืบพิสูจน์กับเขาได้แล้ว
จะต้องยอมให้เขาผู้น้ันพ้นไปจากการดําเนินการที่จะเอาผิดกับผู้น้ันจนกว่าเขาจะได้กระทําความผิด
ขึ้นมาใหม่หรือปรากฏหลักฐานชัดเจนสามารถที่จะดําเนินการเอาผิดใด๒๘ 
 จากความเห็นของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบทั้งสอง ทฤษฎีดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันก็เพราะวิธีปฏิบัติ (Procedure) หากแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถนําทฤษฎีหน่ึงมาใช้
แต่เพียงอย่างเดียวได้ เราต้องมีการผสมผสานกันของทั้งสองรูปแบบ แต่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมต่อไป กล่าวคือ เราต้องไม่คํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลจนไร้ขอบเขต อันเป็นผลให้ละเลยเร่ืองการควบคุมอาชญากรรม ขณะเดียวกัน         
ก็ไม่มุ่งเน้นแต่การควบคุมอาชญากรรมจนละเลยต่อการเอาใจใส่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
โดยเราจะต้องกําหนดความพอดีของรูปแบบทั้งสอง ให้เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งสุดแล้วแต่จะโน้มเอียงเน้นหนักไปในรูปแบบใด ซึ่งผลสุดท้ายก็คือมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 ๒.๒.๔ ปรัชญาพื้นฐานทางอาชญาวิทยาขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม  
 แม้ว่าระบบงานยุติธรรมทางอาญาจะดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย ในลักษณะส่งต่อแบบ
สายพานหรือลูกโซ่ โดยไม่อาจดําเนินการให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นในขั้นตอนของตํารวจ อัยการ ศาล หรือราชทัณฑ์ก็ตาม แต่เน่ืองจากปรัชญาพ้ืนฐานทาง
อาชญาวิทยาที่แตกต่างกัน ในทางปฏิบัติจึงทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการประสานการบูรณาการอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในเรื่องน้ีได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังน้ี 
 วีระพงษ์ บุญโญภาศ ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังน้ี เมื่อได้มี
การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริงมากขึ้น นักวิชาการก็ย่ิง
ตระหนักว่าองค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมน้ีหาได้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบไม่ ในทาง
ปฏิบัติองค์กรแต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ต่างก็ปฏิบัติงานไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์
ของตนเองแม้ว่าจะมีเป้าหมายหลักอันเดียวกันคือ การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) แต่
เน่ืองจากองค์กรมีปรัชญาพื้นฐานทางอาชญาวิทยาท่ีแตกต่างกัน จึงตีความหมายของเป้าหมายหลักน้ี
ไม่เหมือนกัน ดังน้ัน ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาทางด้านความไม่เป็นระบบของกระบวนการยุติธรรม จึง
ต้องคํานึงถึงปรัชญาอันเป็นพ้ืนฐานของแต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก มิฉะน้ันก็

                                                            

 ๒๘พงษ์กฤษณ์ มงคลสิทธ์ุ, การบริหารกระบวนการยุติธรรมไทยเบื้องต้น, (ม.ป.ท.), หน้า ๒๘. 



 ๖๙ 

อาจจะทําให้การบริหารกระบวนการยุติธรรมไม่ประสบความสําเร็จและอาจทําให้ความขัดแย้งทวี
ความรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
 ปรัชญาซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันน้ีสามารถที่จะแยกได้ ดังน้ี 

ก. ปรัชญาดั้งเดิมทางอาชญาวิทยา (Classical School of Criminology) ซึ่งได้รับการ
พัฒนาขึ้นตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขกฎหมายและป้องกันผู้
ถูกกล่าวหาจากการพิจารณาคดีอย่างไม่เป็นธรรมและจากการลงโทษรุนแรงเกินความจําเป็น
โดยรัฐ ทฤษฎีนี้ถือว่า บุคคลมีอิสระในตนเอง (Free Will) และการกระทําผิดน้ันเกิดขึ้นเพราะความ
สมัครใจของผู้กระทําผิดเอง อันมีผลในทางปฏิบัติให้มีการลงโทษทัณฑ์แก่ผู้กระทําให้พอเหมาะพอควร
เพ่ือให้เข็ดหลาบ ทฤษฎีน้ีจึงยอมรับเร่ืองค่านิยมและจริยธรรม เน่ืองจากวัตถุประสงค์ ๓ ประการ 
ดังกล่าวมาข้างต้น ทฤษฎีน้ียึดมั่นอยู่ในหลักกฎหมายที่ว่าไม่มีความผิดเมื่อปราศจากกฎหมาย (Nullum 
Crimen Sine Lege) ฉะน้ัน การกระทําผิดอาญาจะต้องถูกกําหนดนิยามอย่างแจ่มแจ้งภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย และการบัญญัติกฎหมายจะกระทําเพ่ือวางหลักเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการในการบัญญัติ
กฎหมายอาญาทั้งด้านสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ และเมื่อมีการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย 
ผู้กระทําผิดจะต้องได้รับการลงโทษ ส่วนเป้าหมายของการลงโทษก็ เ พ่ือเป็นการข่มขวัญ 
(Deterrence) เท่าน้ัน 

 ข. ปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีที่เช่ือมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์และได้เปลี่ยนแนวความคิดพ้ืนฐานของวิชาอาชญา
วิทยาจากแนวนิติศาสตร์มาสู่แนวสังคมศาสตร์ ทฤษฎีน้ีจึงถือว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามถูกอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมบีบบังคับ หรือความผิดปกติทางสภาพร่างกายและจิตใจเป็นมูลเหตุชักนําให้เกิดการ
กระทําผิด หรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนข้ึน ซึ่งยังผลในทางปฏิบัติให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทําผิด 
และได้นําหลักเหตุนํามาซึ่งผล (Determinism) อันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเคร่ืองกําหนด
วิธีการศึกษาค้นคว้าด้านอาชญากรรม โดยเห็นว่าอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงของสังคม 
และจะต้องมีสาเหตุ เมื่อทราบถึงสาเหตุอาชญากรรมแล้วการแก้ไขย่อมสามารถดําเนินการไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพไม่ใช่การออกกฎหมายและการลงโทษซึ่งสายเกินไป แต่ต้องโดยการหาทางป้องกันที่
สาเหตุของอาชญากรรม ดังน้ัน เมื่อไม่มีอาชญากรการกําหนดฐานความผิดทางกฎหมายก็หมดความ
จําเป็น การลงโทษก็จะกลายเป็นพ้นสมัย ทฤษฎีน้ีถือว่า อาชญากรเป็นผู้ป่วยที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและเอาใจใส่จากสังคมและเช่ือมั่นว่าความรู้และเทคโนโลยีสามารถที่จะรักษาพยาบาล และ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของอาชญากรให้เป็นคนปกติได้ ดังน้ัน เป้าหมายของการลงโทษจึงมุ่งที่จะ
ปรับปรุงบุคลิกและพฤติกรรมของผู้กระทําผิด 



 ๗๐ 

ค .  ปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบป้องกันสังคม ซ่ึงเป็นแนวความคิดแผนใหม่ 
(Synthesis) ที่เกิดจากการรวมตัวของปรัชญาที่ขัดแย้งกันทั้งสองดังกล่าวมาข้างต้น โดยได้นําเอา
แนวความคิดของปรัชญาทางอาชญาวิทยาทั้งสองมาผสมผสาน เพ่ือให้บังเกิดสัมฤทธ์ิผลทางปฏิบัติใน
การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่เหมาะสมย่ิงขึ้น ทฤษฎีน้ีถือว่า บุคคลย่อมมี
อิสระในทางความคิดภายในขอบเขตของส่ิงแวดล้อม หรือสภาพร่างกายและจิตใจของบุคคลน้ันอัน
เป็นการยอมรับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็ยังคํานึงถึงค่านิยม ฉะน้ัน การกระทําผิด
อาญาจึงต้องถูกกําหนดด้วยหลักเกณฑ์ตามวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ควบคู่กันไป และกฎหมาย
ที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะต้องคงมีอยู่ต่อไป รวมท้ังกฎหมายอาญาก็จะต้อง
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักพฤติกรรมศาสตร์ด้วย ทฤษฎีน้ีจึงเป็นการใช้มาตรการ
ป้องกันอาชญากรรมในลักษณะที่เป็นระบบก้าวหน้า โดยมุ่งส่งเสริมการใช้นโยบายทางอาญาที่สมเหตุ
และเน้นถึงการใช้หลักการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดเป็นรายบุคคล ดังน้ัน ในการลงโทษผู้กระทําความผิด
จําต้องอาศัยหลักกฎหมาย หรือหลักมนุษยธรรมควบคู่กับกระบวนการศึกษาพฤติกรรมของผู้กระทํา
ความผิดเป็นรายบุคคล และปรากฏการณ์ของอาชญากรรมในสังคมคู่กันไปด้วย ทั้งน้ีโดยมุ่งหวัง
ต่อการฟื้นฟูบูรณภาพทางสังคมของผู้กระทําผิดอย่างมีระบบต่อเนื่อง (The Systeratic 
Resocialization of the offender)  

ปรัชญาสองประการแรกมีอิทธิพลฝังแน่นอยู่ในแนวทางปฏิบัติขององค์กรต่างในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ  

สําหรับตํารวจโดยที่ปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบด้ังเดิมได้มีอิทธิพลต่อระเบียบการ
ปฏิบัติงานและความเช่ือของตํารวจอย่างมาก ตํารวจส่วนใหญ่มีสมมุติฐานว่าอาชญากรรมจะลดลง
เมื่ออาชญากรถูกจับลงโทษและกักขังมากขึ้น ดังน้ัน การท่ีจะก่อเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันละ
ปราบปรามอาชญากรรมตามปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบด้ังเดิม ตํารวจจึงต้องจับผู้กระทําผิดให้
ได้มากที่สุด เร็วที่สุด และผิดพลาดน้อยที่สุด 

สําหรับอัยการและศาลน้ัน ก็ย่ิงเห็นได้ชัดว่าอาศัยปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบด้ังเดิมเป็น
หลัก เพราะทั้งอัยการและผู้พิพากษาน้ันคือนักนิติศาสตร์ ซึ่งมักให้ความสนใจกับวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้อย เว้นแต่ศาลคดีเด็กและเยาวชนซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขพฤติกรรม
มิใช่การลงโทษ อันเป็นปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบปฏิฐาน 

สําหรับราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์กรสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม แม้การคุมขังนักโทษใน
เรือนจําจะเป็นเร่ืองการลงโทษและการข่มขวัญตามปรัชญาทางอาชญาวิทยาด้ังเดิมก็ตาม แต่การจัด
ให้มีการศึกษา การฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการฝึกอาชีพน้ัน เป็นเรื่องการปรับปรุง
บุคลิกภาพและทักษะตามปรัชญาทางอาชญาวิทยาแบบปฏิฐาน 



 ๗๑ 

การศึกษาถึงปรัชญาทางอาชญาวิทยา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง เพราะความขัดแย้งในแนวปรัชญาพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละองค์กร
ย่อมส่งผลทําให้เกิดความไม่เป็นระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งทําให้ปรัชญาพื้นฐานของ
แต่ละองค์กรน้ีจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือให้การจัด
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติ
ภารกิจของแต่ละองค์กรโดยมุ่งเข้าสู่เป้าหมายอันเดียวกันที่จะควบคุมอาชญากรรมให้ได้ เพ่ือความ
สงบสุขของประชาชนและสังคมในที่สุด๒๙  

จากความเห็นของนักวิชาการที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ระบบงานยุติธรรม คือ กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม การอํานวยความ
ยุติธรรมให้แก่สังคม แต่การดําเนินการของระบบงานยุติธรรมดังกล่าวมา ประสบปัญหา
เนื่องจากการยึดถือปรัชญาทางอาชญาวิทยาที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผละกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม
โดยรวม     

 
๒.๓ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม หมายถึง เมื่อกฎหมายอาญาบัญญัติ
ความผิดและโทษไว้อย่างไร หากมีความผิดเกิดขึ้นจะต้องมีการบังคับให้มีการดําเนินคดีเพ่ือลงโทษ
ผู้กระทําผิดตามกฎหมายอาญา ทั้งน้ีผู้ที่ทําหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอาญา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
 ๒.๓.๑ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของสังคมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  จากสังคมภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นสังคม
ภาคอุตสาหกรรม จึงทําให้ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ก่อให้เกิดปัญหาพ้ืนฐานสถาบันทางสังคม เกิดความ
ล้มเหลว เช่น ครอบครัวแตกแยก สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนาไม่สามารถอบรมสั่งสอน
ให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรมได้ คนในสังคมเกิดความแตกแยกขาดการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  
ขัดแย้งกันจนถึงขนาดใช้ความรุนแรงเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมนําไปสู ่การละเมิดต่อ
กฎหมาย ไม่เคารพกฎหมาย 

                                                            
๒๙วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 

อ้างแล้ว, หน้า ๑๐ – ๑๕. 



 ๗๒ 

 สังคมที่จะมีความสงบสุขต้องประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่เป็นธรรม และมีเหตุ
มีผล มีความเป็นภาวะวิสัย คนในสังคมเองก็ต้องเคารพต่อกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มี
ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันซึ่งจะทําให้กฎหมายเกิดความศักด์ิสิทธ์ิ หากแต่สังคม
ใด ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย ก็หมายความว่าสังคมน้ันย่อมปราศจากความสงบสุขอย่างแน่นอน 
การบังคับใช้กฎหมายจึงมีลักษณะเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมสังคม 
 ดังน้ัน เมื่อมีผู้กระทําผิดทางอาญาอันเป็นการก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นและได้หลีกเลี่ยง
กฎหมายอาญา เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
จะต้องเข้าไปจัดการเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญา แต่จากสภาพปัญหาความไม่เป็นธรรมจนนําไปสู่
ความขัดแย้งกันในสังคม ทําให้เกิดการไม่ยอมรับต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญาของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย โดยกล่าวหาว่าบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐานนําไปสู่ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสอง
มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย ดังที่ 
 วีระพงษ์ บุญโญภาส ได้กล่าไว้ถึงการบังคับใช้กฎหมายว่า ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายตาม
หลักสากล แบ่งออกเป็น ๒ ทฤษฎี 
 ๑) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control theory) 
 ๒) ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process theory) 
 แต่สําหรับประเทศไทยมีทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ิมขึ้นอีกทฤษฎี คือ ทฤษฎีใบสั่ง         
ซึ่งสาเหตุของปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมเกิดจาก 
 ๑) กฎหมายฉบับเดียวกันแต่มีการปฏิบัติต่างกัน 
 ๒) การนํากฎหมายไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ๓) การขยายความกฎหมายหรือตีตามกฎหมายไม่ชัดเจน 
 ๔) การสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่เพ่ือหวังผลประโยชน์บางอย่าง 
 ๕) ความศักด์ิสิทธ์ิในการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๖) การยกกฎหมายมาใช้บังคับโดยไม่คํานึงถึงหลักเกณฑ์สากล 
 ๗) การสูญเสียจรรยาบรรณของนักกฎหมาย๓๐ 
 จากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายมีสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย จึงทําให้เกิดมี
การขัดขวางความยุติธรรม (Obstruction of Justice) ทุกขั้นตอนของการนํากฎหมายไปบังคับใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ รูปแบบที่นํามาใช้สําหรับ
การขัดขวางความยุติธรรม ได้แก่ การติดสินบน การร้องเรียนให้ร้าย การข่มขู่คุกคามทั้งชีวิตและ

                                                            

 ๓๐วีระพงษ์ บุญโญภาส, “สรุปผลการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 
๘ และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗”, กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓, หน้า ๕, (อัดสําเนา).  



 ๗๓ 

ทรัพย์สิน ตลอดจนช่ือเสียงเกียรติยศศักด์ิศรี ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมเกิดความมีอคติ เพราะไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมได้โดยปราศจากอคติ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนหน่ึงจึงยอมทําตามกระแสสังคมท่ีกดดัน ทั้งน้ีเพ่ือความอยู่รอด 
ส่วนหน่ึงเลือกที่จะทุจริต ส่วนหน่ึงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเช้าชามเย็นชามไม่รับรู้อะไร ดังที่ 
 ประมาณ ชันซ่ือ ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องดุลพินิจน้ีเป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะเหตุที่ว่าถ้าจําเลย
คนน้ันไม่สมควรท่ีจะต้องได้รับโทษถึงจําคุกเราไปจําคุกเขาสัก ๓ วัน ก็มากไปและเป็นบาปเป็นของที่
ไม่สมควรอย่างย่ิง ขณะเดียวกันถ้าหากว่าจําเลยควรจะต้องโทษประหารชีวิตเราไปลดก็ไม่สมควรอีก
เหมือนกัน การใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องนั้นจะต้องดูว่าผู้พิพากษาคนน้ันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเรื่อง
เฉพาะของแต่ละคน ไม่ใช่เรียนมาจากหนังสือหรือตํารา ผมคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดสําหรับเรื่องน้ี
ก็คือ การมีสามัญสํานึกที่ดี คําว่า Common Sense หรือสามัญสํานึกน้ีเราจําเป็นต้องมี การที่เราจะ
ใช้ดุลพินิจลงโทษคนเราต้องมีสามัญสํานึกที่ดี คดีบางเรื่องที่ออกผลมาแปลกๆ อาจจะเกิดจากการที่ผู้
พิพากษาไม่สอบข้อเท็จจริงอันเกิดจากไม่มีสามัญสํานึกที่ดีก็ได้ ผมคิดว่าสามัญสํานึกจะเกิดขึ้นได้ก็โดย
การที่เราเปิดหูเปิดตาศึกษาความเป็นจริงของชีวิต ตลอดจนจะต้องเข้าใจถึงชีวิตจิตใจของผู้อ่ืนว่าเขามี
ความทุกข์อย่างไร มีความสุขอย่างไร เขาถูกกระทบกระเทือนอย่างไร เขาเจ็บได้ เขารู้สึกได้อย่างไร 
ถ้าหากเรามีสามัญสํานึกผมแน่ใจว่าเราจะใช้ดุลพินิจได้ถูกต้องกว่า ไม่ใช่ว่าเพียงแต่น่ังดูตําราท่องตัว
บทได้แล้วก็ตัดสินคดีได้เลย๓๑  
 ไชยยศ วรนันท์ศิริ ได้กล่าวไว้ว่า ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทําผิดไม่จํากัดเฉพาะศาลท่ีจะ
เป็นผู้เก่ียวข้องเท่าน้ัน ความจริงแล้วบุคคลที่อยู่ในกระบวนการให้ความยุติธรรมทางอาญา ล้วนมีส่วน
เก่ียวข้องทุกคน อย่างในกรณีของเจ้าหน้าที่ตํารวจย่อมจะเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าวในการ
พิจารณาที่จะดําเนินการเอากับผู้กระทําผิด เช่น การทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ ถือได้ว่าเป็น
การใช้ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทําผิดโดยตรง อัยการมีอํานาจที่จะสั่งไม่ฟ้องคดีได้ซึ่งก็เป็นวิธีการท่ี
แสดงให้เห็นว่าอัยการมีส่วนที่จะใช้ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทําผิด สําหรับราชทัณฑ์น้ันอํานาจพัก
การลงโทษเป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้ราชทัณฑ์ใช้ดุลพินิจ ว่าผู้กระทําผิดสมควรที่จะถูกลงโทษอีกต่อไป
หรือไม่๓๒    
  อุทิศ สุภาพ ได้กล่าวไว้ว่า การดําเนินคดีอาญาน้ัน ศาลยุติธรรมก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหน่ึง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันประกอบด้วยหน่วยงานท่ีสําคัญคือ ตํารวจ อัยการ ศาล และ

                                                            

 ๓๑ประมาณ ชันซื่อ, “หลักการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ”, ดุลพาห, ปีที่ ๓๗ เล่ม ๕ (กันยายน – 
ตุลาคม), หน้า ๕, ๑๐.  
 ๓๒ไชยยศ วรนันท์ศิริ, “ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทําผิด”, ดุลพาห, ปีที่ ๔๑ เล่ม ๕ (กันยายน – 
ตุลาคม), หน้า ๑๒๐ - ๑๒๑.  



 ๗๔ 

ราชทัณฑ์ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรมน้ันประกอบด้วยหน้าที่หลักสําคัญ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ 
ส่วนแรก ทําหน้าที่ในการพิจารณาคดี กล่าวคือ เป็นการค้นหาความจริงเพ่ือพิสูจน์ความผิดของจําเลย
ในข้อกล่าวหาที่โจทย์ฟ้องมา และนําหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้มาในระหว่างการพิจารณาน้ันเป็น
ข้อมูลในอันที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดี ส่วนที่สองน้ัน เป็น
อํานาจหน้าที่ของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งหมายถึงการที่ศาลจะตัดสินว่าจําเลยมีความผิด
หรือไม่มีความผิดน่ันเอง โดยนําหลักฐานข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณาคดีแล้วนํามาช่ังนํ้าหนัก
พยานโดยใช้ดุลพินิจพิเคราะห์จากเหตุและผลว่าฝ่ายใดมีนํ้าหนักน่าเช่ือถือกว่ากัน และจากน้ันก็
วินิจฉัยว่าจําเลยมีความผิดหรือไม่มีความผิด ถ้าจําเลยมีความผิดก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ถ้า
ไม่มีความผิดก็พิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวจําเลยไป ผู้พิพากษาของประเทศไทยน้ันยังใช้ระบบการ
สอบคัดเลือกซึ่งอาจจะได้ผู้พิพากษาท่ีมีประสบการณ์น้อย ทําให้การใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร๓๓ 
 กมลทิพย์ คติการ และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การเลือก
ปฏิบัติใช้กฎหมายโดยไม่เสมอภาค ซึ่งเป็นปัญหาอันเกิดจากตัวบุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่การบังคับใช้
กฎหมาย เช่น การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ไม่จริงจัง ปัญหาการทุจริต 
การขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ขาดความชํานาญในการบังคับใช้กฎหมาย 
ขาดอัตรากําลัง สถานภาพของบุคคลผู้ใช้กฎหมายแตกต่างกันมาก ปัญหาตัวบทกฎหมายล้าสมัยตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ทัน ปัญหาบทลงโทษไม่เหมาะสม กฎหมายมีลักษณะขัดแย้งกันเอง 
ปัญหาอันเกิดจากประชาชน คือประชาชนขาดความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ไม่เคารพกฎหมายเท่าที่ควร
ประชาชนรู้กฎหมายแต่ยังทําผิดติดคุกก็ยอม ประชาชนบางส่วนมีค่านิยมฝ่าฝืนกฎหมายและปัญหาท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึง ก็คือ ผู้มีอิทธิพลทําให้ความยุติธรรมถูกเบ่ียงเบนไปจากที่ควรจะเป็น๓๔ 
 สาเหตุที่การบังคับใช้กฎหมายอาญาในปัจจุบันเกิดปัญหาและนําไปสู่ความขัดแย้งบานปลาย
ในสังคมไทย เป็นปัญหาเรื้อรังมานานยากแก่การแก้ไข ดังที่ 
 ปิยะนุช โปตะวินิช ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ในสังคมไทยของเราค่อนข้างจะ
มีปัญหาเน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เข้มงวดอย่างสมํ่าเสมอ หรือบางกรณีฝ่ายบริหารไม่บังคับ
ใช้กฎหมายเพ่ือที่จะเอาใจประชาชนบางเร่ือง เช่น กรณียอมให้ขายสินค้าหาบเร่แผลงลอยบนทางเท้า
เป็นต้น หรือกรณีที่สังคมไทยมีระบบอุปถัมภ์ ทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่อาจทําได้อย่างเสมอภาค 

                                                            

 ๓๓อุทิศ สุภาพ, “การใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลยุติธรรม”, ดุลพาห, ปีที่ ๕๓  
เล่ม ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม), หน้า ๖๐- ๗๓.  
 ๓๔กมลทิพย์ คติการ และคณะ, ทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๙. 



 ๗๕ 

อาจใช้บังคับแก่คนธรรมดาได้ แต่ไม่ใช้บังคับแก่ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองท้องถิ่น เมื่อใดก็ตามกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง เป็นธรรม และโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะส่งผล
ให้ระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามหลักการได้ แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตาม
อําเภอใจของผู้มีอํานาจโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมาย หรือใช้บังคับอย่างเลือกปฏิบัติไม่เสมอภาค 
ระบอบประชาธิปไตยก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมนี้ สังคมไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงทําให้ดูเสมือนว่า กฎหมายไทยน้ันไม่ศักด์ิสิทธ์ิ ใครมีอํานาจ ใครมีเงิน ก็
อาจจะทําให้ระบบการบังคับใช้กฎหมายไร้ผลไปได้ จึงเสมือนว่าความเป็นธรรม และความเสมอภาค
ตามกฎหมายน้ัน ไม่เท่าเทียมกัน ทําให้คนทั่วๆ ไปคิดว่าคดีความน้ันว่ิงเต้นได้ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวน้ี
เป็นปัญหาบ่ันทอนความเช่ือถือระบบกระบวนการยุติธรรม และระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย๓๕ 
 จากความเห็นของนักวิชาการสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมน้ันเกิดจากปัจจัย ๓ ประการได้แก่ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวบทกฎหมาย ซึ่งจากปัจจัย
ทั้ง ๓ ประการดังกล่าว ทําให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเกิดความไม่เป็น
ธรรมขึ้นในสังคมไทย 
 ๒.๓.๒ ผลการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 เน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล 
และราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม และรวมตลอดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของอาชญากร อันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
โดยตรง ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบกระทั่งหรือเกิดการละเมิดต่อสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชนโดยผลของกฎหมาย ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนโดยส่วนรวม 
 ในทางปฏิบัติเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม จะต้องดําเนินการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่สําคัญสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นคําสั่งคําบังคับที่
กฎหมายกําหนดทางปฏิบัติไว้แล้วอย่างชัดแจ้ง กับส่วนที่เป็นบทลงโทษถ้าขัดขืนไม่ปฏิบัติตามจะต้อง
มีการใช้หลักการบังคับหรือมาตรการแทรกแซงต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย ในฐานะท่ี
กฎหมาย คือ หลักข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์สุขและความอยู่รอดของสังคมอย่างแท้จริง 

                                                            

 ๓๕ปิยะนุช โปตะวินิช, “หน่วยที่ ๑๐ การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย” 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป หน่วยที่ ๘ – ๑๕, (นนทบุรี : 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๘๖.  



 ๗๖ 

 โดยที่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยตํารวจ 
อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ มีขอบเขตรับผิดชอบกว้างขวาง ยุ่งยากสลับซับซ้อน การพิจารณาหลักการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีขั้นตอนจุดเร่ิมต้นจากอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นจนถึงขั้น
พิพากษาลงโทษผู้กระทําผิด  
 สําหรับการป้องกันปราบปราม การควบคุม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทยน้ัน ยังมีข้อบกพร่องอย่างมาก ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยน้ัน 
ระบบกฎหมายไทยก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคม เน่ืองจากระบบสังคมและ
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และสิ่งแวดล้อมในสังคมเปลี่ยนแปลงไป หากจะพิจารณา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของระบบกฎหมายไทย อาจกล่าวได้ว่าปัญหาต่างๆ เกิดจากตัวกฎหมาย
อย่างหน่ึงและเกิดจากคนซึ่งต้องเก่ียวข้องกับกฎหมายอีกอย่างหน่ึง แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอาจจะ
รวมเหลือเพียงปัญหาเดียว คือ ปัญหาเกี่ยวกับคนเพราะตัวกฎหมายเองย่อมไม่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้
โดยตรง หากคนไม่สร้างกฎหมายข้ึนมากฎหมายย่อมจะมีขึ้นไม่ได้ ปัญหาที่เกิดจากคนก็ คือ ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่บังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ เช่น เรียก
สินบนหรือยอมรับสินบนเพ่ือกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามกฎหมาย ก็ย่อมเป็นช่องทางท่ี
ก่อให้เกิดปัญหา ดังที่ 
  ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้กล่าวไว้ในคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารว่า มีการจงใจฝ่าฝืน
ตัวบทกฎหมายในหมู่ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูง กล่าวคือ มีวิกฤติการณ์อีกรูปแบบหน่ึงที่ผม
อยากจะพูด ณ ที่น้ี คือปัญหาการจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายในหมู่ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการรักษาความม่ันคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศโดยตรง วิกฤติการณ์น้ีเป็นวิกฤติการณ์ที่ร้ายแรงอย่างย่ิง เรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่
น่าเป็นห่วงย่ิงกว่าวิกฤติการณ์ฉ้อราษฎร์บังหลวงเสียอีก ข้าราชการและผู้บริหารบางคนมักหลงผิดคิด
ไปว่าเมื่อตนมีอํานาจของรัฐอยู่ในมือแล้วก็สามารถกระทําทุกอย่างได้ตามอําเภอใจ ไม่ต้องเกรงกลัวตัว
บทกฎหมายหรือคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด ด้วยลุแก่อํานาจใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการอุ้มฆ่า การฆ่าตัดตอน การทําลายพยานหลักฐานที่สําคัญในคดี การ
วิสามัญฆาตกรรมโดยไม่มีเหตุผลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย การทารุณกรรมผู้ต้องหา การยัดเยียดข้อหาให้ผู้
บริสุทธ์ิ หรือการสร้างพยานหลักฐานเท็จ เป็นต้น  
 โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) เก่ียวกับการจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายในหมู่ข้าราชการ
ที ่ร ้ายแรงที ่ส ุดเรื ่องหนึ่ง  ซึ ่งส่งผลกระทบต่อความรู ้ส ึกของประชาชนอย่างมากก็คือ  คดี
ฆาตกรรมนางสาวเชอรี่ แอน ดันเคิน คดีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้สร้างพยานหลักฐานเท็จ เพื่อยัด
เยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธิ์ทั้ง ๕ ราย ว่าได้ร่วมกันฆ่านางสาวเชอร่ี แอน ดันเคิน ต่อมาพนักงานอัยการ
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ได้สั ่งฟ้องคดีผู ้บริสุทธิ์ ๔ ราย ทําให้ผู ้บริสุทธิ์เหล่านี้ต้องตกเป็นแพะรับบาปและแม้ว่าใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ผู้ต้องหาที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีเนื่องจากพยานหลักฐาน
ไม่พอจะได้มีคําร้องให้มีการสอบสวนใหม่ จนพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเช่ือว่าผู้ที่ถูกฟ้องคดี
ทั้ง ๔ ราย ไม่ใช่ผู้กระทําผิดและได้มีหนังสือถึงพนักงานอัยการให้ถอนฟ้องแล้วก็ตาม แต่กรมอัยการ
ในขณะน้ันพิจารณาแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะถอนฟ้องและได้ดําเนินคดีต่อไปจนศาล
ช้ันต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้บริสุทธ์ิทั้ง ๔ ราย  
 ในเวลาต่อมา คดีดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ซึ่งศาลสูงทั้งสองได้
กลับคําพิพากษาศาลช้ันต้นและยกฟ้องโจทก์ในที่สุด แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีที่ยาวนานก็เกิด
เหตุการณ์ที่น่าสลดใจอย่างย่ิงคือ นอกจากผู้บริสุทธ์ิ ๔ ราย จะสูญเสียเสรีภาพและช่ือเสียงอย่างที่สุด
แล้ว ยังปรากฏว่าผู้บริสุทธ์ิรายหน่ึงต้องเสียชีวิตในเรือนจํากลางบางขวางระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลอุทธรณ์ เน่ืองจากมีโรคประจําตัวคือโรคหอบหืดแต่ไม่รุนแรง หากได้รับการรักษาพยาบาลนอก
เรือนจําก็สามารถหายใจได้ดี ทําให้ภริยาต้องเลี้ยงดูบุตร ๓ คน ต่อไปตามลําพังรวมเวลาที่ถูกคุมขัง ๕ 
ปีเศษ อีกรายหน่ึงติดเช้ือโรคเอดส์เพราะถูกร่วมเพศทางทวารหนักในเรือนจํา จนมีอาการป่วยเรื้อรัง
เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส จนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องได้
ไม่นาน รวมระยะเวลาท่ีถูกคุมขังเกือบ ๖ ปี ส่วนอีกรายน้ันตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวตลอดเวลาและ
ถึงแก่กรรมในภายหลัง รวมเวลาที่ถูกคุมขังเกือบ ๖ ปี เช่นเดียวกัน และผู้บริสุทธ์ิรายสุดท้ายที่ยังมี
ชีวิตอยู่เพียงรายเดียวน้ัน ในระหว่างที่ถูกคุมขังก็ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา 
แต่ในระหว่างที่ถูกคุมขังน้ันเอง ภริยาก็มาเสียชีวิตด้วยความตรอมใจหลังจากที่สามีต้องคุมขังประมาณ 
๓ – ๔ ปี เป็นเหตุให้บุตรชายและบุตรสาวไม่มีผู้ดูแลเป็นผลทําให้บุตรชายหายสาบสูญไป และ
บุตรสาวก็ถูกคนร้ายรายหนึ่งข่มขืนถึงแก่ความตาย แม้ว่าภายหลังผู้บริสุทธ์ิที่ยังมีชีวิตอยู่และทายาท
ของผู้เสียชีวิตจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในคดีแพ่งไปแล้วก็ตาม แต่ค่าเสียหายใดๆก็คงไม่สามารถ
จะทดแทนการสูญเสียชีวิต อิสรภาพ ช่ือเสียง และความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่ผู้บริสุทธ์ิและ
ครอบครัวของเขาทั้งหลายได้รับเลย 
 แม้ว่าในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสามารถนําตัวผู้กระทําผิดที่แท้จริงมา
ลงโทษได้สองราย โดยผู้กระทําผิดรายหน่ึงถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต แต่ต่อมาได้รับการ
พระราชทานอภัยโทษใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ครั้งหน่ึงเหลือโทษเพียงจําคุกตลอดชีวิต และอีกครั้งหน่ึงใน 
พ.ศ.๒๕๔๗ จนเหลือโทษจําคุกเพียง ๔๐ ปี ส่วนผู้ที่กระทําความผิดอีกรายหน่ึงได้รับสารภาพในช้ัน
จับกุมและในช้ันสอบสวน ศาลจึงลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจําคุกตลอดชีวิต และในท้ายที่สุดก็
เสียชีวิตในเรือนจําหลังจากคดีถึงที่สุดได้ไม่นาน นอกจากน้ียังมีการดําเนินคดีกับพยานที่เบิกความเท็จ
จนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธ์ิต้องตกเป็นแพะรับบาปอีกด้วย แต่เน่ืองจากพยานที่เบิกความเท็จน้ันได้รับ
สารภาพศาลจึงลดโทษจําคุกจาก ๑๖ ปี ให้เหลือ ๘ ปี แต่ที่ยังเป็นข้อกังขาของสังคมก็คือ แม้ว่า
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อัยการสูงสุดจะมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมตํารวจในขณะนั้น ให้ดําเนินคดีเพ่ือเอาผิดแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ที่สร้างพยานหลัดฐานเท็จเพ่ือยัดเยียดข้อหาให้แก่ผู้บริสุทธ์ิเหล่าน้ัน ต้ังแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 
แล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีการดําเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเหล่าน้ันแต่อย่างใด คดีน้ีเป็น
บทเรียนราคาแพงที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในบ้านเมืองควรศึกษาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
อีก เน่ืองจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รักษากฎหมายของบ้านเมือง กลายเป็นผู้กระทําผิดร้ายแรงเสีย
เอง น้ีย่อมกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนท่ีสุจริตทั้งหลายโดยตรงและเป็นสิ่ง
ที่น่าสะพรึงกลัวไม่น้อยไปกว่าภัยที่เกิดจากอาชญากรรมหรือผู้ก่ออาชญากรรม ซ้ําร้ายไปกว่าน้ันใน
ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวย่ิงทวีความรุนแรงขึ้นอีก เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ลุแก่อํานาจมากข้ึนและ
ยังมีความร่วมมือกันในหมู่ผู้กระทําความผิดเพ่ือโอบอุ้มคุ้มครองและปกปิดความผิดด้วยกันเอง ดูอย่าง
กรณีของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความซึ่งสูญหายไปโดยปราศจากร่องรอยและปัจจุบันก็ยังไม่
ทราบว่านายสมชาย นีละไพจิตร ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 
 การจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายในหมู่ข้าราชการและผู้บริหารดังกล่าว เป็นสิ่งช่ัวร้ายอย่างย่ิง
ผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งศีลธรรมและความถูกต้องชอบธรรม ทําให้บ้านเมืองต้องตกอยู่ในความ
หวาดระแวง ประชาชนทั่วไปไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน และไม่แน่ใจว่าในวันใด
วันหน่ึงตนอาจจะถูกอุ้มฆ่า ถูกฆ่าตัดตอน หรือต้องตกเป็นแพะรับบาปในความผิดที่ตนไม่ได้กระทํา 
วิกฤติการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของแผ่นดินอย่างร้ายแรง และทําให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเป็นหูเป็นตาร่วมสอดส่องดูแลเพ่ือปราบปรามผู้ก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ประชาชนท่ัวไปยังต้องระแวดระวังภัยอันเกิดจากการจงใจฝ่าฝืน
ตัวบทกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศอีกทางหน่ึงด้วย๓๖      
 พันตํารวจโทอภิณ์รัตน์ สารากรบริรักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับคดีฆาตกรรม นางสาวเชอร์รี่ 
แอน ดันแคน ไว้เมื่อ ๒๒ ปีที่ผ่านมา คือ คดีฆาตกรรม นางสาวเชอร์รี่ แอน ดันแคน ซึ่งตอนน้ันตน
เป็นตํารวจอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทราบข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เหตุเกิดที่จังหวัด
สมุทรปราการ การสืบสวนคล่ีคลายคดีสามารถจับคนร้ายได้ ในช่วงแรกสร้างช่ือเสียงให้กับเจ้า
พนักงานตํารวจผู้สืบสวนจับกุมและสอบสวนได้ความดีความชอบกันไป พนักงานสอบสวนมีความเห็น
ทางคดีสั่งฟ้อง พนักงานอัยการก็ฟ้อง ศาลช้ันต้นตัดสินประหารชีวิต มีการอุทธรณ์ฎีกาและยกฟ้อง ใน
ที่สุดเหตุการณ์เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือและมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงใหม่ รวมท้ังรื้อฟ้ืนคดี

                                                            

 ๓๖ธานินทร์ กรัยวิเชียร, คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, เอกสารการบรรยายเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, (อัดสําเนา), (กรมราชทัณฑ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔ – ๒๗. 
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สืบสวนสอบสวนใหม่เพราะมีการสร้างพยานบุคคลเท็จ ต่อมาจับกุมคนร้ายตัวจริงได้ศาลตัดสินลงโทษ
จําคุกตลอดชีวิต๓๗  
 จากความเห็นของนักวิชาการที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ผลจากการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นสิ่งช่ัวร้ายอย่าง
ย่ิงผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 
๒.๔ บทสรุป 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Law Enforcement) มีองค์ประกอบ ขั้นตอน 
วิธีการ รูปแบบ ในลักษณะของกระบวนการ (Process) หรือระบบ (System) กล่าวคือ การบังคับใช้
กฎหมายอาญาเป็นการควบคุมสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม จึงเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงซึ่งรัฐ
ได้ดําเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา (Criminal Law Enforcement Officer) 
ได้แก่ ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ดังน้ัน เมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ตํารวจมี
อํานาจหน้าที่เข้าไปดําเนินการสืบสวน สอบสวน จับกุมดําเนินคดีโดยส่งต่อให้อัยการที่มีอํานาจหน้าที่
ฟ้องคดี โดยส่งต่อไปให้ศาล หรือผู้พิพากษาที่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี หากปรากฏว่ามี
ความผิดจริง ก็จะตัดสินลงโทษแล้วส่งต่อไปให้ราชทัณฑ์ที่มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับโทษให้เป็นไป
ตามพิพากษาของศาล องค์ประกอบ ขั้นตอน วิธีการ รูปแบบ ดังกล่าวมา ไม่สามารถกระทําได้ให้เสร็จ
สิ้นเบ็ดเสร็จในข้ันตอนของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง จําเป็นต้องดําเนินการให้ประสานสอดคล้อง
ต่อเน่ืองกันไปแบบลูกโซ่หรือสายพาน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน จึงมีช่ือเรียก
การดําเนินการดังกล่าวว่า “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” แต่การบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมจะถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้จนเกิดประสิทธิภาพในการอํานวย
ความยุติธรรมให้แก่สังคมได้อย่างเป็นธรรมหรือไม่น้ัน หาใช่มีแต่การตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่เพียง
กระบวนการหรือระบบเท่าน้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องมีก็คือ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา
จะต้องบังคับใช้กฎหมายอาญาให้อยู่ภายใต้กรอบของตัวบทกฎหมาย ไม่บังคับใช้กฎหมายอาญาไป
ตามอําเภอใจของตน หมายความว่า จะต้องไม่มีอคติในการบังคับใช้กฎหมายอาญา หากมีอคติในการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายอาญาเสียเองซึ่งเป็นความช่ัวร้าย
เลวทรามอย่างย่ิง เพราะจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรม สังคมขาดความสงบเรียบร้อยเกิดความ
หวาดระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันละกัน ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของคนในสังคมน้ันๆ 
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ต้องเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

                                                            

 
๓๗อภิณ์รัตน์ สารากรบริรักษ์, “คดีฆ่า SHERRY ANN / ตํารวจจับแพะ แกะ”, ๒๑ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕,  http://www.chaibadancrime.com/index. (21 November 2012) 



 ๘๐ 

ที่ปราศจากความมีอคติ หลักพุทธปรัชญาสอนให้ทําความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องปราศจาก
ความมีอคติ จึงจะเกิดความยุติธรรมขึ้นมาได้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในบทที่ ๓ ว่าด้วยหลักพุทธ
ปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมต่อไป 
   
    
 



 
 

 
 

บทที่ ๓ 
หลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา 

ในกระบวนการยุติธรรม 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา” ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานที่ เ ก่ียวกับแนวคิด หลักการ จากคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เก่ียวเน่ืองในทางพุทธปรัชญา พร้อมทั้งสรุปแนวคิดท้ายบท ซึ่งการวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยค้นพบว่าหลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสม ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ๓.๑ ลักษณะทั่วไปของหลักพุทธปรัชญา 
 ๓.๒ หลักอริยสัจ ๔ 
 ๓.๓ หลักอคติ ๔ 
 ๓.๔ บทสรุปหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 
 
๓.๑ ลักษณะท่ัวไปของหลักพุทธปรัชญา 
 ลักษณะทั่วไปของพุทธปรัชญามักมีปรากฏเป็นเรื่องเล่าอยู่ในพระสูตรหลายเร่ืองด้วยกัน  เป็น
การยกเหตุบุคคลขึ้นมาเพ่ือเทศนาสั่งสอนบ้าง เป็นการยกเอาเร่ืองจริงของสาวกบางท่านที่เกิดปัญหาหรอื
มีข้อข้องใจแล้วทูลถามให้พระพุทธองค์ทรงเฉลยหรือทรงสั่งสอน ซึ่งคําสอนหรือหลักธรรมทัง้หลายทีพ่ระ
พุทธองค์ทรงสอนแก่เหล่าสาวกทั้งหลายน้ัน ก็ล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงปรารถนาจะสัง่สอนแก่สาวก
ทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆ แก่เหล่าสาวกทั้งหลาย และให้นําไปปฏิบัติให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  อย่างในเรื่องเล่าพระสูตรบางเร่ืองที่ขอยกมาให้ได้ทราบ คือ การสอน
เรื่องสิ่งที่ควรพูดในสิ่งที่เป็นจริง ความจริงทั้ง๒ระดับต่างก็เป็นความจริงด้วยกันในแง่ของการพูดในการใช้
น้ันเราจะเลือกพูดหรือเลือกใช้ความหมายในระดับใดในการเลือกใช้คําพูดน้ีย่อมเช่ือมโยงไปสู่หลักการ
ที่ว่าความรู้ในลักษณะใดที่มีประโยชน์ (ทางพ้นทุกข์) และความรู้ในลักษณะใดที่ไม่เอ้ือประโยชน์ในอภัย
ราชกุมารสูตรมัชฌิมนิกายพระพุทธองค์ได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่า 

  ...วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่
เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 
 วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 



 ๘๒ 

วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจาน้ันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืนในข้อน้ันตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจาน้ัน 
 วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบ
ใจของคนอ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 
 วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ
ของคนอ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน 
 ตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่
ชอบใจของคนอ่ืนในข้อน้ันตถาคตรู้กาลท่ีจะกล่าววาจาน้ันข้อน้ันเพราะเหตุไรเพราะ
ตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลาย๑ 
 

 จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงถือหลักวาจาจริงมีประโยชน์และกาละที่เหมาะสมเป็นหลัก
สําคัญในการตรัสในพุทธปรัชญาคําว่าสัจธรรม (ความจริง) น้ันเป็นสิ่งสําคัญและเป็นประโยชน์ในแง่
ของการปฏิบัติคือนําไปสู่เป้าหมายแห่งความหลุดพ้นได้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยึดติดและถือเป็นที่หมาย 
 ในอลคัททูปมสูตร มัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นความจริงในข้อน้ีโดยอุปมาความ
จริงกับแพที่ใช้พาข้ามฝั่งว่า “ภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพเพ่ือต้องการสลัดออกไม่ใช่
เพ่ือต้องการจะยึดถือแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมซึ่งเปรียบดุจแพที่เราแสดงแล้วเธอควรละ
ธรรมทั้งหลาย”๒แพเปรียบเสมือนความรู้หรือธรรมของพระพุทธเจ้าที่ใช้ข้ามฝั่งได้จากพุทธพจน์น้ี
สะท้อนให้เห็นในแง่ของความรู้ที่ว่าธรรมที่เป็นประโยชน์เท่าน้ันที่ทําให้มนุษย์ข้ามถึงฝั่ง (นิพพาน) ได้ที่
เราได้เห็นได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองรู้หรือธรรมเหล่าน้ีพระพุทธองค์มิได้ตรัสสิ่งทั้งหลาย
เพียงเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็นตามสติปัญญาของมนุษย์เลยให้มองในแง่ที่ว่าความรู้หรือธรรมน้ี
เป็นประโยชน์ในแง่ที่เช่ือมโยงทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือความสิ้นกิเลสหรือบรรลุเป้าหมายสูงสุด
เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสน้ันมีมากดังน้ันควรเลือกปฏิบัติ 
 พุทธปรัชญามีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพานผู้ที่จะนําตนให้เข้าถึงสภาวะน้ีได้ต้องอาศัยการ
บําเพ็ญสั่งสมบารมีอย่างย่ิงใหญ่มานานอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นบารมีที่สําคัญคือปัญญาบารมี
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “นรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสงสารวัฏดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและ
ปัญญามีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งน้ีได้”๓ ปัญญาเป็นเคร่ืองบริหารคือ
ปัญญาที่บุคคลรู้ชัดน้ันคือก็รู้ชัดว่าน้ีทุกข์น้ีทุกขสมุทัยน้ีทุกขนิโรธน้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาฉะน้ันจึง

                                                            

 
๑ม.ม. ๑๓/๘๖/๘๘.  
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 ๘๓ 

ตรัสเรียกว่า “เป็นบุคคลผู้มีปัญญา”๔ ดังในพระไตรปิฎกอรรถกถาว่าที่ช่ือว่า “ปัญญาก็เพราะอรรถว่า
รู้ชัด”๕จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคลปฏิบัติธรรมด้วยปัญญาแล้วรู้แจ้งในทุกข์สามารถเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด
ได้สรุปได้ ว่าผู้ที่ นําตนเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลหรือเข้าถึ งจุดมุ่ งหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาคือนิพพานจะต้องเจริญปัญญาปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาอันประกอบด้วยศีลสมาธิ
ปัญญา 
 การแสวงหาความรู้ในพุทธปรัชญามิใช่แสวงหาเพ่ือสนองความอยากรู้หรือเพ่ือสร้างทฤษฎี
ความรู้ของตัวเองขึ้นมาแต่เป็นการแสวงหาความรู้ที่มุ่งเข้าถึง (สัจธรรม) ความจริงของชีวิตที่ต้องการ
หลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ให้เกิดวิชชาอันเป็นปัจจัยให้หลุดพ้นดังกล่าวแล้วความรู้ที่แท้จริงที่จะทําลาย
อวิชชาได้จะต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักของมรรค๘สรุปลงได้ในไตรสิกขา๓ประการ
คือต้องมีอธิสีลสิกขาสิกขาคือศีลอันย่ิงกล่าวคือการเรียนรู้เบ้ืองต้นโดยฝึกหัดปฏิบัติรักษามารยาททาง
กายและทางวาจาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยปราศจากโทษปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆมีอธิจิตตสิก
ขาคือการเรียนรู้ในลําดับต่อมาโดยฝึกหัดรักษาจิตให้อยู่ในอํานาจให้แน่วแน่ปลอดโปร่งควรแก่การงาน
ไม่ฟุ้งซ่านซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาปัญญาในขั้นต่อไปอธิปัญญาสิกขาฝึกหัดใช้ปัญญารอบรู้ใน
สภาวธรรมอันเป็นไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแห่งกันและกันดังพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า “สมาธิอันศีล
อบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จิตอัน
ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิงคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ๖

 

 พุทธปรัชญานั้นมีระบบความรู้หลายระดับแต่เป้าหมายของความรู้ที่แท้จริงอยู่ที่การดับทุกข์
ดับอวิชชาคือความไม่รู้ทําให้วิชชาเกิดขึ้นจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วจิตของ
มนุษย์เริ่มจากความไม่รู้เต็มไปด้วยกิเลสเราต้องผ่านการสะสมความรู้ไปสู่การรู้หรือการมีปัญญาโดยมี
เง่ือนไขว่า “การเรียนรู้จะต้องผ่านการพิจารณาเลิกสะสมและทอนความเท็จกับความผิดออกเสียก่อน
ด้วยความรู้อันเป็นความจริงจึงจะถูกรับรู้ไว้ได้”๗อาจกล่าวได้ว่าศักยภาพความเป็นมนุษย์มีอิสระที่จะ
ทําตนให้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งทุกข์ทําตนเองให้ถึงพร้อมด้วยบริสุทธ์ิผ่องใสได้ขอเพียงให้มีความ
ต้ังใจจริงปฏิบัติสม่ําเสมอมีสติปัญญาควบคุมตลอดเวลาดังพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า “บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้
ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธ์ิได้ด้วยปัญญา”๘ จากพุทธพจน์ดังกล่าว  อาจกล่าวได้ว่าพุทธปรัชญาให้

                                                            

 
๔ม.มู. ๑๒/๓๐๐,๓๘๖/๓๓๓,๒๔๙. 

 
๕ขุ.ปฏิ. ๓๑/๙๒/๑๕๓. 

 
๖ที.ม. ๑๐/๑๘๖/๑๓๔.  

 
๗สมัครบุราวาศ, ปัญญา, พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๒), หน้า๑๐๑.  

 
๘ขุ.สุ. ๒๕/๑๘๖/๕๔๔.  



 ๘๔ 

ความสําคัญในแง่เก่ียวกับตัวบุคคลมากดังน้ันการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงเริ่มพัฒนาที่ตัวบุคคลให้มี
ศักยภาพจนสามารถเข้าถึงขั้นการตรัสรู้ได้ 
 นอกจากน้ี  ได้มีนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของหลัก
พุทธปรัชญาไว้ดังต่อไปน้ี 
 สุนทร ณ รังษี ได้กล่าวไว้เก่ียวกับหลักพุทธปรัชญาว่า“พุทธปรัชญา” ได้แก่ หลักคําสอน
เก่ียวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของพระพุทธศาสนาที่นํามา
ศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา” ตามคํานิยามน้ีหมายความว่า พุทธปรัชญา
จะจํากัดวงอยู่ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมของพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน จะไม่รวมไปถึงส่วนที่เป็นศาสดา 
ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และ ศาสนสถานด้วย เว้นเสียแต่ว่าส่วนต่างๆ เหล่าน้ีจะไปเกี่ยวโยงกับศาสน
ธรรมที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาด้วยเท่าน้ัน๙ 
 สุเชาวน์ พลอยชุม ได้กล่าวถึงพุทธปรัชญาไว้ดังน้ี พระพุทธองค์ทรงเปรียบพระพุทธศาสนา
เหมือนมหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยรัตนะ คือทรัพยากรอันมีค่ามากมายสุดแต่ใครจะมีสติปัญญานํามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พระพุทธศาสนามีธรรมหรือคําสอนหลากหลายผู้ที่สนใจสามารถที่จะศึกษา
ได้ในหลายมิติ หรือหลายแง่มุมสุดแต่จะสนใจ หรือสุดแต่จะต้องการรู้อะไร หรือจะต้องการได้อะไร 
เหมือนการค้นหาทรัพยากรในมหาสมุทร ฉะน้ัน การศึกษาพระพุทธศาสนาในมิติแห่งปรัชญาก็เป็นอีก
แนวทางหน่ึงที่ทําให้เราเข้าใจ หรือมองเห็นลีลาของพุทธธรรมในแง่ของเหตุผล หรือในลีลาของ
ปรัชญาซึ่งอาจจะช่วยให้ได้รับรสของพุทธธรรมในอีกแบบหน่ึง แต่เน่ืองจากการศึกษาพุทธธรรมในเชิง
ปรัชญา ก็คือ กระบวนการคิด การตีความตามเหตุผลเท่าที่สติปัญญาของผู้ศึกษาจะอํานวยให้ได้๑๐ 
 สุวัฒน์ จันทรจํานง ได้กล่าวว่า พุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญา (Philosophy) เช่น ที่
ปรากฏเน้ือหาอยู่ในพระสูตรและพระอภิธรรม ในพระไตรปิฎกในส่วนที่ว่าด้วยปัญหาพื้นฐาน ๔ 
ประการ เก่ียวกับชีวิต โลก จักรวาล เป็นคําตอบปัญหาที่ว่าชีวิตคืออะไร ชีวิตอยู่ที่ไหน เป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต และวิถีทางที่จะนําไปสู่เป้าหมายน้ันคืออะไร ปรัชญาพุทธเป็นความจริงสูงสุดที่พระ
พุทธองค์ทรงค้นพบจากกฎธรรมชาติที่ใช้สอนบรรพชิตและฆราวาสให้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาจิตขึ้นสู่
ระดับโลกุตตรปัญญา๑๑ 

                                                            

 ๙สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , ๒๕๕๒), หน้า ๘ – ๑๐. 

๑๐สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
บางกอกบล็อค, ๒๕๕๒), หน้า คํานํา. 
 ๑๑สุวัฒน์จันทรจาํนง, ความเช่ือของมนุษย์เก่ียวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๒๔๕. 



 ๘๕ 

 ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาจัดอยู่ในหลักของปรัชญาทุกประการ จึง
เรียกคําสอนของพุทธศาสนาว่า “พุทธปรัชญา”๑๒ 
 พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโณ (วันจันทร์) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธปรัชญาไว้ว่า 
พระพุทธศาสนากับพุทธปรัชญาไม่มีความเหมือนและความต่างกันเด่นชัด พุทธธรรมทั้งหมดเป็น
พระพุทธศาสนาจะมีความเป็นพุทธปรัชญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ เช่น กรณีอายตนะ ๑๒ กับ
วิญญาณ ๖ ถ้าเป็นการแสดง  เชิงพรรณนาว่า อายตนะ ๑๒ คือ ตา + รูป หู + เสียง จมูก + กลิ่น ลิ้น 
+ รส กาย + โผฏฐัพพะ ใจ + กามารมณ์ เมื่ออายตนะแต่ละคู่กระทบกัน เช่น ตากับรูปกระทบกันเกิด
การรับรู้ทางตา เรียกว่า จักษุวิญญาณ เป็นต้น การแสดงเชิงพรรณอย่างน้ี จัดเป็นพระพุทธศาสนา 
 ถ้าแสดงเชิงวิเคราะห์ว่า เมื่อตากับรูปกระทบกัน เพราะเหตุไรจึงทําให้เกิดการรับรู้ ทางตา 
ความเป็นตา (จักษุตา) กับความเป็นรูป (รูปตา) มีภาวะร่วมกันและกันอยู่ใช่หรือไม่ เพราะเหตุไรตาจึงไม่
สามารถได้ยินเสียง สาเหตุที่ทําให้เกิดการรับรู้ทางตา เพราะตากับรูปมีภาวะสองส่วน คือ ภาวะของ
ตัวมันเองและภาวะร่วมกัน สาเหตุที่ตาไม่สามารถได้ยินเสียง เพราะขาดภาวะร่วมกัน การแสดงเชิง
วิเคราะห์อย่างน้ีจัดเป็นพุทธปรัชญา๑๓ 
 ลักษณวัต ปาละรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ตามนัยของพุทธปรัชญาเป็นการรู้ตรงตามความ
เป็นจริง (Reality) คือ รู้สิ่งต่าง ๆ ตามธรรมดาหรือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ (ยถาภูตัง) ตามหลักการน้ี
การรู้ใดก็ตามที่แม้จะมีการรู้เห็นจริง แต่ถ้าการรู้เห็นน้ันไม่สอดคล้องตรงตามความเป็นจริง มันก็ไม่
อาจจัดได้ว่าเป็นความรู้๑๔ 
 สรุปได้ว่า พุทธปรัชญาคือความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้มีลักษณะเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมคําสั่งสอนดังกล่าวมา
วิเคราะห์โดยใช้หลักทางปรัชญา เพ่ือให้เข้าถึงหลักธรรมคําสั่งสอนเชิงเหตุผล ซึ่งสามารถแยกออกได้
เป็น ๒ ระดับ คือ ความจริง (สัจธรรม) และการปฏิบัติ (จริยธรรม) 
 
 
 

                                                            

 ๑๒ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , พุทธศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Buddhism, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ใบไม้, ๒๕๕๒), หน้า ๖๕. 
 ๑๓พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ( วันจันทร์) , พุทธปรัชญา สาระและพัฒนาการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 

๑๔ลักษณวัต ปาละรัตน์, พุทธญาณวิทยา , (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพริ้นติ ้ง , 
๒๕๕๕) หน้า ๖๖. 



 ๘๖ 

๓.๒ หลักอริยสัจ ๔ 
 ๓.๒.๑ ความหมายของหลักอริยสัจ ๔ 

อริยสัจ ๔ มีความหมายตามนัยพระบาลีดังน้ี 
“ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหลา่น้ีแลเป็นของแท้อย่างน้ันไม่คลาดเคลื่อนไปได้ ไม่

กลายเป็นอย่างอ่ืน ฉะน้ัน จึงเรียกว่า อริยสัจ”๑๕ 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่น้ีตามเป็นจริงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

จึงได้นามเรียกว่า เป็นอริยะ”๑๖ 
ในวิสุทธิมรรค๑๗ท่านให้ความหมายของอริยสัจไว้ เป็น๔ นัย ดังน้ี 
๑)  เป็นสัจจะที่พระอริยตรัสรู้ 
๒)  เป็นสัจจะของพระอริยะ 
๓)  เป็นสัจจะที่ทําให้เป็นอรยิะ 
๔)  เป็นสัจจะอย่างอริยะ คือจริง แท้ไม่เท็จไม่ลวง 
ในปรมัตถโชติกาอรรถกถาขุททกนิกาย๑๘ ได้ให้ความหมายว่า“ที่ช่ือว่า อริยสัจ เพราะเป็น

ความจริงอันประเสริฐ” 
 อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบไม่มีใครเป็น
ผู้สอนพระองค์ หลักอริยสัจ ๔ น้ี จึงเป็นหลักประกันความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะหากว่าพระองค์มิได้
ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ก็ไม่สามารถทรงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสไว้ด้วยตนเอง
ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการน้ีแล ตามความเป็นจริง ตถาคต เขาจึง
กล่าวว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”๑๙อันประกอบด้วยความจริงที่เป็นหลักเหตุและผลสองคู่
หรือสี่อย่าง คือ ทุกข์สัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจซึ่งความหมายของอริยสัจ ๔ ได้มีนักปราชญ์
และผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 

                                                            

 ๑๕สํ.ม. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓. 
 ๑๖สํ.ม. ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๕. 
 ๑๗วิ.อ. ๗/๗๘. 
 ๑๘ขุ.อ. ๑/๖๙. 
 

๑๙สํ.ม. ๓๑/๑๗๐๓/๔๔๑. 



 ๘๗ 

 วศิน อินทสระ ได้ให้ความหมายของอริยสัจ ๔ ไว้ว่า “อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ 
ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทําบุคคลผู้เข้าถึงให้เป็นอริยชน และความจริงอันทําให้บุคคลผู้
ปฏิบัติห่างไกลจากข้าศึก”๒๐ 
 แสง จันทร์งาม ได้ให้คําจํากัดความของอริยสัจ ๔ ไว้ว่า “อริยสัจจะ ตามศัพท์แปลว่า ความ
จริงอันประเสริฐ ควมจริงอันดีเลิศ (อริยะประเสริฐ) เป็นความจริงที่มีฐานสูงกว่าสมมติสัจจะ สภา
วสัจจะ และปรมัตถสัจจะ...”๒๑ 
 สรุปได้ว่า อริยสัจ ๔ หมายถึง หลักธรรมอันเป็นหลักความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ค้นพบด้วยตนเอง จึงทําให้พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงนําความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้มาสั่งสอนผู้อ่ืนให้รู้ตาม 
ซึ่งถือว่าอริยสัจ ๔ เป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา   
 ๓.๒.๒ องค์ประกอบของหลักอริยสัจ ๔ 

อริยสัจน้ันมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบ ๔ ประการ ดังพระบาลีว่า “จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว 
อริยสจฺจานิ กตมานิ จตฺตาริ ทุกฺขํอริยสจฺจํทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํทุกฺขนิโรโธอริยสจฺจํทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริยสจฺจํ” ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ๔เหล่าน้ี อริยสัจ๔ เป็นไฉนคือ ทุกขอริยสัจ ทุกข
สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ”๒๒ 

สรุปว่า อริยสัจ มีองค์ประกอบ๔คือ ทุกข์, ทุกขสมุทัยเรียกสั้น ๆ ว่า สมุทัย, ทุกขนิโรธ เรียก
สั้น ๆ ว่า นิโรธ, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้นๆ ว่ามรรค 

สําหรับความหมายของอริยสัจแต่ละข้อ ๆมอีธิบายตามพระบาลี ดังน้ี 
  “ภิกษุทั้งหลายข้อน้ีแลเป็นทุกขอริยสัจ คือชาติ (ความเกิด) ก็เป็นทุกข์ ชรา 

(ความแก่) ก็เป็นทุกข์ พยาธิ (ความเจ็บไข้) ก็เป็นทุกข์ มรณะ (ความตาย) ก็เป็นทุกข์
การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕เป็นทุกข์ 
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจคือ ตัณหาที่ทําให้มีภพใหม่
ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความติดใจ คอยเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์น้ันๆ ได้แก่ 
กามตัณหา ภวตัณหา  (และ)  วิภวตัณหา 

                                                            

 ๒๐วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหวัใจพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที ่๔, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑. 
 ๒๑แสง จันทร์งาม, อริยสัจ ๔ (หัวใจของพระพุทธศาสนา), พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : 
สร้างสรรค์บุ๊คส์ จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๖๕. 

๒๒สํ.ม. ๑๙/๑๖๗๘/๕๓๔. 



 ๘๘ 

 ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแล เป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ การท่ีตัณหาน้ันแลดับไปได้
ด้วยการสํารอกออกหมดไม่มีเหลือ การสละเสียได้ สลัดออก พ้นไปได้ ไม่หน่วงเหน่ียว
พัวพัน 
 ภิกษุทั้งหลาย ข้อน้ีแล เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมี
องค์ ๘ น้ีแหละ ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ”๒๓ 
 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายองค์ประกอบของอริยสัจ ๔ ไว้ดังน้ี 
          ๑)  ทุกข์ สภาพที่ทุกข์ (ความทนได้ยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่องขาดแก่สารและ
ความเท่ียงแท้ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง, ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 
การพลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์) 
          ๒)  ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์, สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา)  
 ๓)  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกําจัดอวิชชา 
สํารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ นิพพาน) 
 ๔)  ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับแห่งทุกข์, ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์ ได้แก่ อริยอัฎฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า “ทางสายกลาง” 
มรรคมีองค์ ๘ น้ี สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา)๒๔ 
 ฟื้น ดอกบัว ได้กล่าวไว้ว่า “อริยสัจ” ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ทําให้ผู้ที่เข้าถึง
ความจริงน้ันเป็นผู้ประเสริฐ มี ๔ อย่าง ดังน้ี 
 ๑) ทุกข์ ๒) สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ ๓) นิโรธ ความดับทุกข์ ๔) มรรค หนทางหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ดับทุกข์จนถึงพระนิพพาน๒๕ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของอริยสัจ ๔ หมายถึง อริยสัจ ๔ ประกอบด้วยองค์ธรรม ๔ 
ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
 

                                                            

 ๒๓วิ.มหา. ๔/๑๔/๑๘, สํ.ม. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘, ขุ.ปฏิ. ๓๑/๕๙๙/๕๐๗. 
 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ ๑๗. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๕. 
 

๒๕ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๓), หน้า 
๒๖๖. 



 ๘๙ 

  ๓.๒.๒.๑ หลักของทุกขสัจ 
  ทุกขอริยสัจเป็นอริยสัจข้อแรกในอริยสัจ ๔ ข้อ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใกล้ตัวของทุกคน
มากที่สุด เพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ประสบกับความทุกข์ไม่มากก็น้อย ที่จะไม่ทุกข์เลยน้ัน
เป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถเป็นไปได้ เพราะความจริงของชีวิตน้ันมีแต่ทุกข์ซึ่งจะกล่าวได้ ดังน้ี  
  ๑) ความหมายของทุกข์ 
  ในพระบาลีแห่งมหาสติปัฎฐานสูตรได้ให้ความหมายของทุกข์ไว้ว่า 

  ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉน แม้ชาติก็เป็นทุกข์ แม้ชราก็เป็น
ทุกข์ แม้มรณะก็เป็นทุกข์ แม้โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสก็เป็นทุกข์ แม้ความ
ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ 
ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ัน แม้อันน้ันก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็น
ทุกข์๒๖ 
 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

ทรงให้คําจํากัดความของทุกขสัจไว้ว่า“ทุกขสัจ” ความจริงคือทุกข์ข้อที่ ๑ คําว่า ทุกข์ แปลว่า สิ่งที่ดํารง
คงทนอยู่ได้ยาก แต่มีความหมายเป็นปฎิเสธว่าดํารงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียวคือ ต้องเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย คําว่า 
ทุกข์ ตามความหมายสามัญ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงกันข้ามกับความสุข๒๗ 
   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทุกข์” ไว้ว่า 
“ทุกข - ทุกข์ (ทุกขะ , ทุก) น. ความลําบากกาย ไม่สบายใจ”๒๘ 
   สรุปได้ว่า ทุกข์ หมายถึง สภาพท่ีทนได้ยาก อันได้แก่ ความเกิด ความเจ็บ ความแก่ 
ความตาย ความลําบากทางกายทางใจ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ การพลัดพรากจากสิ่งอัน
เป็นที่รักที่พอใจ การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งน้ัน ว่าโดยสรุป อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ 
   ๒)ความสําคัญของทุกข์ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงทุกข์ไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่า ทุกข์ 
คือปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นเรื่องบีบคั้นชีวิตจิตใจ มีอยู่ทั่วไปแก่สัตว์มนุษย์ทุกคน เกิดขึ้นแก่ใคร
เมื่อใดก็เป็นจุดสนใจเป็นของเด่นชัดแก่ผู้น้ันเมื่อน้ัน...ดังน้ัน ทุกข์จึงเป็นจุดสนใจปรากฏเด่นชัดอยู่ใน

                                                            

 
๒๖ที.ม. ๑๔/๒๙๔/๒๓๒. 

 
๒๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๙. 
 

๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐๐. 



 ๙๐ 

ชีวิตของทุก ๆ คน เรียกได้ว่าเป็นของรู้ชัดรู้ง่ายเห็นง่าย จี้ความสนใจ เหมาะที่จะยกขึ้นเป็นข้อปรารภ 
คือเป็นจุดเร่ิมต้นในการแสดงธรรม ย่ิงกว่าน้ัน ทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวและน่าตกใจสําหรับคน
จํานวนมาก คอยหลีกเลี่ยงไม่อยากได้ยินแม้แต่คนที่กําลังเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมา ไม่ตระหนักรู้ว่า
ตนเองกําลังมีปัญหาและกําลังเป็นปัญหา เมื่อมีผู้มาช้ีปัญหาให้ก็จะกระทบใจทําให้สะดุ้งสะเทือนและมี
ความหว่ันไหว พระพุทธเจ้าทรงสอนปรารภเร่ืองทุกข์ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เขาฉุกใจได้คิดเป็นทางที่จะ
เริ่มต้นพิจารณาแก้ปัญหาดับความทุกข์...พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์มิใช่เพ่ือให้เป็นทุกข์ แต่เพ่ือเป็น
จุดเร่ิมต้นที่จะดับทุกข์ เพราะทรงรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาน้ันเป็นสิ่งที่แก้ไขให้ดับได้ มิใช่เป็นของเที่ยงแท้
แน่นอนจะต้องคงอยู่ตลอดไป ชีวิตน้ีที่ยังคับข้องก็เพราะมีทุกข์มีปัญหาคอยรบกวนอยู่ ถ้าดับทุกข์
แก้ปัญหาแล้ว หรือได้สร้างความสามารถในการดับทุกข์แก้ปัญหาไว้พร้อมแล้ว ชีวิตก็จะปลอดโปร่งโล่ง
เบาพบสุขแท้จริง แต่การดับทุกข์หรือแก้ปัญหาน้ัน มิใช่ทําด้วยการหลบเลี่ยงปัญหาหรือปิดตาไม่มอง
ทุกข์ ตรงข้ามต้องใช้วิธีรับรู้สู้หน้าเผชิญดูมัน การรับรู้สู้หน้ามิใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์ไว้ 
หรือจะให้ตนเป็นทุกข์ แต่เพ่ือรู้เท่าทันจะได้แก้ไขกําจัดมันได้ การรู้เท่าทันน้ีคือการทําหน้าที่ต่อทุกข์ให้
ถูกต้อง ได้แก่ทําปริญญา คือกําหนดรู้ ทําความเข้าใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้น ให้รู้ว่าทุกข์น้ัน
หรือปัญหาของเรานั้นคืออะไรกันแน่ อยู่ที่ไหน มีขอบเขตแค่ใด เมื่อกําหนดจับทุกข์ได้อย่างน้ี เหมือน
แพทย์ตรวจอาการจนรู้โรครู้จุดที่เป็นโรคแล้ว ก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ต่อทุกข์ เราไม่มีหน้าที่กําจัดทุกข์
หรือละเว้น เพราะทุกข์จะละที่ตัวมันเองไม่ได้ต้องละที่เหตุของมัน ถ้าจะละทุกข์ที่ตัวทุกข์ก็เหมือน
รักษาโรคที่อาการ เช่น ให้ยาระงับอาการไว้ แก้ไขโรคไม่ได้จริง พึงดําเนินการค้นหาสาเหตุต่อไป 
แพทย์เรียนรู้เก่ียวกับโรคและต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายอันเป็นที่ต้ังแห่งโรคด้วย ฉันใด ผู้จะดับทุกข์เมื่อ
เรียนรู้ทุกข์ ก็ต้องเรียนรู้เก่ียวกับชีวิตอันเป็นที่ต้ังแห่งทุกข์ รวมถึงสภาวะแห่งสังขารโลกที่เก่ียวข้อง
ด้วยฉันน้ัน๒๙ 
 สรุปได้ว่า ความสําคัญของทุกข์ คือ สอนให้เรารู้ว่าอาการของทุกข์เป็นอย่างไร ทุกข์มี
ก่ีประเภทและจะต้องกําหนดรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันความทุกข์น้ันๆ 
   ๓)ลักษณะของทุกข์  
    ลักษณะแห่งทุกข์ตามหลักทั่วไป เป็นทุกข์ที่แสดงไว้ในพระบาลีในลักษณะที่เป็นการ
แจกแจงทุกข์แต่ละอย่างว่าคืออะไร เป็นการให้คําจํากัดความของทุกข์แต่ละข้อ ๆ ทั้ง ๑๒ อย่าง คือ 
ความเกิด, ความแก่, ความตาย, ความโศก, ความรํ่าไรรําพัน, ความทุกข์กาย, ความทุกข์ใจ, ความคับ
แค้นใจ, ความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ, ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ, ความ
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งน้ัน, และ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ดังพระบาลีว่า 
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 ๙๑ 

๑) ความเกิด ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความเกิดไว้ว่า 
    ภิกษุทั้งหลายความเกิด เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย การเกิด การกําเนิด 

การก้าวลง (สู่ครรภ์) การบังเกิด การบังเกิดโดยย่ิง ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย การ
ที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตว์นิกายน้ันๆของสัตว์เหล่าน้ันๆ น้ี เรียกว่า ความ
เกิด๓๐ 

๑) ความแก่ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความแก่ไว้ว่า 
     ภิกษุทั้งหลาย ความแก่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ความแก่ ความครํ่า

คร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเห่ียว ความเสื่อมไปแห่งอายุ ความ
แก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในสัตว์นิกายน้ันๆ ของสัตว์เหล่าน้ันๆ น้ี เรียกว่า ความ
แก่๓๑ 

๒) ความตาย ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความตายไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายการจุติ ความเคลื่อน 

การแตกสลายไป การหายไปการวายชีพ การตาย การทํากาละ การแตกแห่งขันธ์
ทั้งหลาย การทอดทิ้งร่าง การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิต จากสัตว์นิกายน้ันๆ ของสัตว์
เหล่าน้ันๆ น้ี เรียกว่าความตาย๓๒ 

๓) ความโศก ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความโศกไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความโศก ความ

เศร้า ความเป็นผู้เศร้า ความโศกกลุ้มกลัด ความโศกสุมกลุ้มกลัด ของบุคคลผู้เผชิญ
แล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง อันความทุกข์ชนิดใดชนิดหน่ึงกระทบแล้ว น้ี
เรียกว่า ความโศก๓๓ 

๔) ความรํ่าไรรําพัน ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความรํ่าไรรําพันไว้ว่า 
 ภิกษุทั้งหลายความร่ําไรรําพันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ความคร่ํา

ครวญ ความร่ําไรรําพัน การคร่ําครวญ การร่ําไรรําพัน ความเป็นผู้คร่ําครวญ ความ
เป็นผู้ร่ําไรรําพัน ของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงอันความทุกข์
ชนิดใดชนิดหน่ึงกระทบแล้ว น้ี เรียกว่า ความรํ่าไรรําพัน๓๔ 
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 ๙๒ 

๒) ความทุกข์กาย ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความทุกข์กายไว้ว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความทนได้

ยากที่เป็นไปทางกาย ความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกาย ความทนได้ยาก ความรู้สึกอันไม่
ผาสุก ที่เกิดแต่ความกระทบทางกาย น้ี เรียกว่า ความทุกข์กาย๓๕ 

๓) ความทุกข์ใจ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความทุกข์ใจไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย ความทนได้ยาก

ที่เป็นไปทางใจ ความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางใจ ความทนได้ยาก ความรู้สึกอันไม่ผาสุก 
ที่เกิดแต่ความกระทบทางใจ น้ี เรียกว่า ความทุกข์ใจ๓๖ 

๔) ความคับแค้นใจ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความคับแค้นใจไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ความคับแค้นใจเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความกลุ้มใจ 

ความคับใจ ความเป็นผู้กลุ้มใจ ความเป็นผู้คับใจ ของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความ
วิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันความทุกข์ชนิดใดชนิดหน่ึงกระทบแล้ว น้ี เรียกว่า ความ
คับแค้นใจ๓๗ 

๕) ความรํ่าไรรําพัน ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความรํ่าไรรําพันไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลายความรํ่าไรรําพันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ความครํ่า

ครวญ ความร่ําไรรําพัน การคร่ําครวญ การรํ่าไรรําพัน ความเป็นผู้คร่ําครวญ ความ
เป็นผู้ร่ําไรรําพัน ของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันความทุกข์
ชนิดใดชนิดหน่ึงกระทบแล้ว น้ี เรียกว่า ความรํ่าไรรําพัน๓๘ 

๖)  ความทุกข์กาย ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความทุกข์กายไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความทนได้

ยากท่ีเป็นไปทางกาย ความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางกาย ความทนได้ยาก ความรู้สึกอัน
ไม่ผาสุก ที่เกิดแต่ความกระทบทางกาย น้ี เรียกว่า ความทุกข์กาย๓๙ 
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 ๙๓ 

๗)  ความทุกข์ใจ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความทุกข์ใจไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลาย ความทนได้ยาก

ที่เป็นไปทางใจ ความไม่ผาสุกที่เป็นไปทางใจ ความทนได้ยาก ความรู้สึกอันไม่ผาสุก ที่
เกิดแต่ความกระทบทางใจ น้ี เรียกว่า ความทุกข์ใจ๔๐ 

๘)  ความคับแค้นใจ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความคับแค้นใจไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ความคับแค้นใจเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความกลุ้มใจ 

ความคับใจ ความเป็นผู้กลุ้มใจ ความเป็นผู้คับใจ ของบุคคลผู้เผชิญแล้วด้วยความวิบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึง อันความทุกข์ชนิดใดชนิดหน่ึงกระทบแล้ว น้ี เรียกว่า ความคับแค้น
ใจ๔๑ 

๙) ความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความประสพ
ด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลายความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไรเล่า ภิกษุ
ทั้งหลาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เหล่าใด ในโลกน้ี ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารัก
ใคร่ ไม่น่าพอใจ มีแก่ผู้น้ันหรือว่าชนเหล่าใด เป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ ไม่หวังความ
เก้ือกูล ไม่หวังความผาสุก ไม่หวังความเกษมจากเคร่ืองผูกรัดต่อเขา, การต้องไป
ด้วยกัน การต้องมาด้วยกัน การต้องอยู่ร่วมกัน ความระคนกันกับด้วยอารมณ์ หรือ
บุคคลเหล่าน้ัน น่ี เรียกว่า  ความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์๔๒ 

๑๐) ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ในพระบาลีแสดงเก่ียวกับความพลัด
พรากจากสิ่งเป็นที่รักไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลายความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุ
ทั้งหลายรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ เหล่าใด ในโลกน้ี ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่า
พอใจ มีแก่ผู้น้ัน หรือว่า ชนเหล่าใด เป็นผู้หวังประโยชน์ หวังความเก้ือกูล หวังความ
ผาสุก หวังความเกษมจากเครื่องผูกรัดต่อเขา เช่น มารดาบิดา พ่ีน้องชาย พ่ีน้องหญิง 
มิตรอมาตย์ ญาติสายโลหิตก็ตาม, การไม่ได้ไปร่วมกัน การไม่ได้มาร่วมกัน การไม่ได้
อยู่ร่วมกัน ความไม่ได้ระคนกัน กับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่าน้ัน น้ี เรียกว่า ความ
พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์๔๓ 
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 ๙๔ 

๑๑) ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างน้ัน ในพระบาลีแสดงเก่ียวกับความ
ปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างน้ันไว้ว่า 

    ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างน้ัน เป็นทุกข์ เป็นอย่างไร
เล่า  ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อมเกิดความปรารถนาขึ้น
ว่า “โอหนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความคิดเกิดเล่า ก็อย่าพึงมี
มาถึงเราเลย” ดังน้ี, ข้อน้ีไม่ใช่สิ่งที่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนา น้ี เรียกว่า 
ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างน้ันเป็นทุกข์๔๔ 

๑๒) ปัญจุปาทานักขันธ์ ในพระบาลีแสดงเกี่ยวกับความปรารถนาอย่างใดแล้ว
ไม่ได้อย่างน้ันไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลายกล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญจุปาทานักขันธ์ เป็นตัวทุกข์ เป็นอย่างไร
เล่า ภิกษุทั้งหลาย ปัญจุปาทานักขันธ์ ได้แก่สิ่งเหล่าน้ีคือ ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึด
มั่นคือ รูป, ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดมั่นคือ เวทนา, ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึด
มั่นคือ สัญญา, ขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธ์อันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความยึดมั่นคือ วิญญาณ เหล่าน้ีแล เรียกว่า กล่าวโดยสรุปแล้ว ปัญจุปาทานักขันธ์ 
เป็นตัวทุกข์๔๕ 

 
สรุปได้ว่า ลักษณะของทุกข์น้ันสามารถแจกแจงออกตามอาการได้ ๑๒ อย่าง คือ 

ความเกิด, ความแก่, ความตาย, ความโศก, ความรํ่าไรรําพัน, ความทุกข์กาย, ความทุกข์ใจ, ความคับ
แค้นใจ, ความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ, ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ, ความ
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งน้ัน 
   ๔)ประเภทของทุกข์ 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้กล่าวถึงทุกข์ไว้ ดังน้ีความ
จริงประการแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือ ความทุกข์ ความทุกข์ในอริยสัจ ๔ ต่างจากทุกข์ในไตร
ลักษณะ ความทุกข์ในไตรลักษณะ หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ทนอยู่ได้ไม่นานต้องมีอันเปลี่ยนแปลงไป 
แต่ทุกข์ในอริยสัจ ๔ หมายถึง ความยากลําบากความยุ่งยาก ความเจ็บปวด ความทรมาน 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงความทุกข์ไว้ ๑๐ ประการ ดังต่อไปน้ี 

๑) ความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทุกคนทุกชาติ ช้ัน วรรณะ 
ตลอดเวลา คือ ความไม่สบายอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเช่น ความหนาวเกินไป 

                                                            

 ๔๔ที.ม. ๑๔/๒๙๕/๒๓๔. 
 ๔๕ที.ม. ๑๔/๒๙๕/๒๓๖. 



 ๙๕ 

ความร้อนเกินไป ความทุกข์ทรมานอันเกิดจากความต้องการทางร่างกาย เช่น ความหิวกระหาย การ
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ความปวดเมื่อยตามเน้ือตามตัวเป็น อาทิ ความทุกข์ชนิดน้ีเกิดขึ้นแก่คนทุก
คนทุกเวลา คนรวยก็หิว เพราะคนรวยและคนจนต่างมีกระเพาะอาหาร เมื่อกระเพาะเกิดว่างลงจะต้อง
เกิดความหิว อันความหิวน้ัน ถ้าเรามีอาหารรับประทานแก้ได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์มากนัก แต่ถ้าหิว
ขึ้นมาแล้วไม่มีอาหารรับประทานจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าความหิวเป็นทุกข์อย่างไร ความยุ่งยากทั้งหลาย
ในโลกน้ีเกิดจากความหิวเป็นส่วนใหญ่ ความหิวเป็นโรคที่แก้ไม่หาย มีแต่บรรเทาได้บ้างด้วยการกิน
อาหารและต้องกินกันตลอดชีวิต ความกระหาย ความปวดอุจจาระปัสสาวะ ความปวดเมื่อยขบตาม
ร่างกายก็เช่นเดียวกัน 

๒) พยาธิทุกข์ ได้แก่ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความเจ็บปวดทรมานอันเกิด
จากโรคภัยไข้เจ็บ เกิดจากความผิดปกติในร่างกาย เกิดจากบาดแผล ร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งอ่อนแอ
และเปราะบางเป็นที่สุด โรคภัยต่าง ๆ ชอบเข้าอยู่อาศัย คนทุกคนจะต้องมีความทุกข์เพราะโรคภัยไข้
เจ็บอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายๆ อย่างพร้อมกันไม่มากก็น้อย แม้แต่นายแพทย์บางที่ก็ต้องตายเพราะ
โรคบางอย่าง มีคนน้อยคนที่ไม่เคยเจ็บป่วยเลยตลอดปี 

๓) สภาวทุกข์ ได้แก่ ความทุกข์ที่เกิดจากชาติ - ความเกิด ชรา - ความแก่ มรณะ - 
ความตาย ความเกิดเป็นทุกข์เพราะเป็นความเจ็บปวดทรมานสําหรับผู้เกิดและผู้ให้เกิด เป็นความเสี่ยง
ภัยอย่างสูง เพราะมีทารกและมารดาเป็นอันมากที่ต้องสูญเสียชีวิตในการเกิด ที่สําคัญที่สุดก็คือความ
เกิดเป็นประตูนําไปสู่ความแก่ ความตาย และความทุกข์ทั้งปวงในชีวิต ความแก่เป็นความทุกข์เพราะ
ความแก่นํามาซึ่งความชํารุดทรุดโทรม ความเจ็บปวดทรมานและรูปร่างอันเห่ียวแห้งน่าสมเพช ความ
ตายเป็นความทุกข์ เพราะเป็นการสูญเสียชีวิต เป็นการพลัดพรากจากกันไปอย่างไม่มีวันกลับ เป็น
ความแตกสลายของชีวิตและร่างกาย แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ประจําชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตจะต้อง
ได้รับ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไม่มีอํานาจใด ๆ จะเอาชนะได้ไม่มียาใด ๆ จะรักษาได้นอกจากจะไม่เกิด
เท่าน้ัน 

๔) ปกิณณกทุกข์ หมายถึง ความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ระทมตรมใจ ความร้องไห้
พิไรรําพันที่เกิดขึ้นเมื่อพลัดพรากจากคนรักของรัก เพราะประสบกับความเกลียด ของเกลียด และ
เพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนา ปุถุชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนมีโอกาสที่จะได้รับ
ความทุกข์ชนิดน้ีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครไม่เคยพลัดพรากจากคนรักของรักนอกจากคนที่ “ไม่รัก” ใคร
หรือสิ่งใดเท่าน้ัน ไม่มีใครที่จะไม่เคยผิดหวัง นอกจากเขาจะไม่มีหวังหรือไม่มีความปรารถนาในสิ่งใด
เท่าน้ัน แต่คนธรรมดาในโลกทุกคนยังมีความรัก ยังมีความเกลียด ยังมีความปรารถนา จึงมีโอกาสท่ีจะ
ประสบ ปกิณณกทุกข์เท่าเทียม 

๕) สันตาปทุกข์ หมายถึง ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟกิเลสชนิด
ต่างๆ แผดเผา เช่น ไฟคือ ความรัก ไฟคือ ความโลภ ไฟคือ ความโกรธ ไฟคือ ความอิจฉาริษยา ไฟ 



 ๙๖ 

คือ ความอาฆาตพยาบาท  ไฟคือ ความเกลียดชัง เป็นต้น ปุถุชนที่ยังมีกิเลส มีโอกาสท่ีจะได้เสวยทุกข์
ประเภทน้ีเท่าเทียมกัน 

๖) วิปากทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ทรมาน ความเดือดร้อนใจ ความสะดุ้ง ความ
ละอายใจ ซึ่งเป็นผลจากความช่ัวที่ตนกระทําไว้ในอดีต ทุกข์ชนิดน้ีสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ คนที่ไม่ทํา
ช่ัวย่อมไม่ได้เสวยทุกข์ชนิดน้ี แต่จะมีคนสักก่ีคนที่ไม่เคยทําความชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจเลยใน
ชีวิต 

๗) อาชีวทุกข์หรืออาหารปริเยฎฐิทุกข์ หมายถึง ความระกําลําบาก  ความเหน็ด
เหน่ือย ความเดือดร้อน ความวิตกกังวลอันเกิดจากการทํามาหาเลี้ยงชีพ การแสวงหาอาหาร เพ่ือเลี้ยง
ชีวิตของตนและของคนที่เก่ียวข้อง การทํามาหาเลี้ยงชีพทุกชนิดล้วนแต่ต้องออกแรงกาย วาจา ใจ 
ทั้งน้ัน ต้องต่อสู้แข่งขันชิงดีชิงเด่น มีคนจํานวนมากที่ต้องสูญเสียชีวิตเพราะการเลี้ยงชีวิต 

๘) สหคตทุกข์ ได้แก่ ความเหน็ดเหน่ือย ความวิตกกังวลท่ีมาพร้อมกับลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข ถ้าขาดการพิจารณาเราอาจจะเห็นว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ไม่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ เพราะใครๆ ก็ปรารถนาสิ่งเหล่าน้ีทั้งน้ัน แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่าลาภ ยศ 
สรรเสริญ และโลกียสุขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยแท้ เพราะว่าสิ่งใดมีคุณแก่เราสิ่งน้ันมีโทษแฝงอยู่ด้วย 
สิ่งใดให้ความสะดวกแก่เราสิ่งน้ันก็มีความยุ่งยากแก่เราด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีรถยนต์ เราอาจจะ
ได้รับความสะดวกสบายในการไปมา แต่ในเวลาเดียวกันรถยนต์ต่างๆ ก็นําปัญหาต่างๆ มาให้เราแก้
ด้วย เช่น ปัญหาเก่ียวกับจราจร ปัญหาการหาที่จอดรถ ปัญหาการเสียภาษี ปัญหาใบขับขี่ ปัญหาเงิน
ค่านํ้ามัน ปัญหายางแตก เป็นต้น ถ้าเรามียศมีตําแหน่งสูง เกียรติและตําแหน่งน้ันก็นําปัญหานับสิบ
อย่างมาให้เราแก้ ถ้าเรามีช่ือเสียง มีคนสรรเสริญ ช่ือเสียงน้ันก็นําปัญหาร้อยแปดมาให้เราแก้ โดยใน
ที่สุดแม้เรามีโลกิยสุขเราก็มีความวิตกกังวลในการรักษาความสุขน้ันไว้ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เรามี
อยู่จะให้แต่ความสุขแก่เราอย่างเดียวโดยไม่นําปัญหายุ่งยากมาให้เราแก้ด้วย คนย่ิงมีลาภ ยศ 
สรรเสริญ โลกิยสุขมากเท่าใด ก็ย่ิงมีความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเหน็ดเหน่ือยในการบริหารรักษา
มากขึ้นเท่าน้ัน 

๙) วิวาทมูลกทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ ความเดือดร้อน และภัยวิบัติที่เกิดจากการ
ทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืนๆ คนเราจําเป็นต้องอยู่ท่ามกลางคนอ่ืนๆ และต้องติดต่อสังสรรค์กับคนอ่ืน ๆ 
คนแต่ละคนย่อมมีอุปนิสัยจิตใจและรสนิยมของเขาเองซึ่งบางทีก็ขัดกับของเรา ทําให้เกิดการขัดแย้ง
ทะเลาะวิวาทกันขึ้น บางทีก็ถึงกับเป็นศัตรูคู่อาฆาตทําลายล้างผลาญกัน การทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะ
หนักหรือเบา ย่อมก่อให้เกิดความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ความเกลียดชัง ความหวาดกลัว ความ
เร่าร้อนใจซึ่งเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงและคนที่อยู่ในสังคม มีโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืนไม่
มากก็น้อย 



 ๙๗ 

๑๐) ทุกขักขันธ์หรือขันธทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ทรมานความระกําลําบากในการ
บริหารรักษาขันธ์ ๕ อันประกอบขึ้นเป็นตัวตนของมนุษย์ทุกคน ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนักที่คนต้อง
แบกไว้ด้วยความลําบาก ความทุกข์ ทั้ง ๙ ประการที่กล่าวมาแล้วน้ัน เกิดขึ้นเพราะมีขันธ์ ๕ ถ้าไม่มี
ขันธ์ ๕ เสียอย่างเดียวทุกข์อ่ืนๆ ก็ไม่มีเพราะฉะน้ันทุกขักขันธ์จึงเป็นทุกข์รวบยอด๔๖ 

สรุปได้ว่า ประเภทของทุกข์ หมายถึง การให้ความหมายของลักษณะอาการของทุกข์ 
มี ๑๐ ประเภท ได้แก่ ความไม่สบายกายไม่สบายใจพยาธิทุกข์สภาวะทุกข์ปกิณณกทุกข์สันตาปทุกข์วิ
ปากทุกข์อาชีวทุกข์หรืออาหารปริเยฎฐิทุกข์สหคตทุกข์วิวาทมูลกทุกข์ทุกขักขันธ์หรือขันธทุกข์   

๓.๒.๒.๒หลักของสมุทัยสัจ 
การดับทุกข์หรือแก้ปัญหานั้น มิใช่ทําด้วยการหลบเล่ียงปัญหาหรือปิดตาไม่มองทุกข์ 

ตรงข้ามต้องใช้วิธีรับรู้สู้หน้าเผชิญดูมัน การรับรู้สู้หน้ามิใช่หมายความว่าจะเข้าไปแบกทุกข์ไว้ หรือจะ
ให้ตนเป็นทุกข์ แต่เพ่ือรู้เท่าทันจะได้แก้ไขกําจัดมันได้ การรู้เท่าทันน้ีคือการทําหน้าที่ต่อทุกข์ให้ถูกต้อง 
ได้แก่ทําปริญญา คือกําหนดรู้ ทําความเข้าใจสภาวะของทุกข์หรือปัญหานั้น ให้รู้ว่าทุกข์น้ันหรือปัญหา
ของเราน้ันคืออะไรกันแน่ อยู่ที่ไหน มีขอบเขตแค่ใด เมื่อกําหนดจับทุกข์ได้อย่างน้ี เหมือนแพทย์ตรวจ
อาการจนรู้โรครู้จุดที่เป็นโรคแล้ว ก็เป็นอันเสร็จหน้าที่ต่อทุกข์ เราไม่มีหน้าที่กําจัดทุกข์หรือละเว้น 
เพราะทุกข์จะละที่ตัวมันเองไม่ได้ต้องละที่เหตุของมันถ้าจะละทุกข์ที่ตัวทุกข์ก็เหมือนรักษาโรคที่
อาการ เช่น ให้ยาระงับอาการไว้แก้ไขโรคไม่ได้จริง พึงดําเนินการค้นหาสาเหตุต่อไป๔๗ 

สมุทัยสัจคือ ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์ เป็นตัวการที่ทําให้ทุกข์
เกิดขึ้น หากต้องการดับทุกข์ ก็ต้องดับที่ต้นเหตุ คือ สมุทัยน้ีน่ันเอง เปรียบเสมือนไฟที่เกิดขึ้นและ
ต้ังอยู่ได้ก็เพราะมีเช้ือ หากต้องงการให้ไฟดับไปก็ต้องพรากเช้ือออกไปเสียหรือไม่เติมเช้ือเข้าไปอีก เมื่อ
ไม่มีเช้ือไฟก็จะดับไป ซึ่งสมุทัยน้ี ท่านช้ีชัดลงไปว่า คือ ตัณหาความอยากมีอยู่ ๓ ประการ ได้แก่ 
กามตัณหา - ความอยากในกาม ภวตัณหา – ความอยากในภพ และวิภวตัณหา - ความอยากในวิภพ 
ตัณหา ๓ ประการน้ี เป็นไปทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน เกิดขึ้นโดยอาศัยอายตนะอันเป็น
ส่วนประกอบของอุปาทานขันธ์ ๕ 

๑) ความหมายของสมุทัย 

                                                            

 ๔๖สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
และส่วนสังสารวัฏ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑), หน้า ๑๓ – ๑๘. 
 ๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๙๐๕ -๙๐๖. 



 ๙๘ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า “สมุทัย” ไว้ว่า 
สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา คือ ความทะยานอยาก เช่น อยากได้น่ันได้น่ี อยากเป็นโน่นเป็นน่ี 
อยากไม่เป็นโน่นเป็นน่ี (ข้อ ๒) ในอริยสัจ ๔๔๘ และได้ให้ความหมายของคําว่า “ตัณหา” ไว้ว่า 

ตัณหา ความทะยานอยาก ความร่านรน ความปรารถนา ความอยากเสพ 
อยากได้  อยากเอาเพ่ือตัว ความเสน่หามี ๓ คือ ๑) กามตัณหา ความทะยานอยากใน
กาม อยากได้อารมณ์อันน่าใคร่ ๒) ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็นน่ัน
เป็นน่ี ๓) วิภวตัณหาความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นน่ี อยากพราก
พ้นดับสูญไปเสีย๔๙ 

 
สรุปได้ว่าว่า สมุทัย หมายถึง เหตุให้เกิดทุกข์ เรียกอีกอย่างว่า ตัณหา มีอยู่ ๓ 

ประการ คือ กามตัณหา, ภวตัณหา และวิภวตัณหา ซึ่งตัณหาทั้ง ๓ น้ีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จึงเรียกว่า 
สมุทัย 
   ๒) ความสําคัญของสมุทัยสัจ 

อาการที่ทุกข์เกิดมาจากตัณหานั้นเมื่อบุคคลเห็นมักเห็นความน่ารักความ
น่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ต้ังแห่งอุปาทาน เมื่อน้ันตัณหาย่อมเจริญขึ้น และ
เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯทุกข์ โทมนัส อุปายาส เพราะมีตัณหาเป็น
ปัจจัย จึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมี
ชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส
ทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีย่อมมีด้วยอาการ
อย่างน้ี แล๕๐ 

 
แสงจันทร์งาม กล่าวไว้ว่า ตัณหาเป็นเช้ือแห่งการเกิดอีก ตราบใดที่ยังไม่หมดเช้ือก็

จะมีการเกิดอยู่ร่ําไป แต่การเกิดครั้งต่อๆ ไปก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะไปเกิดเป็นอะไร ต้องแล้วแต่ว่า
วิบากแห่งกรรมจะซัดพาไป จนกว่าจะหมดเช้ือวิบากแห่งกรรมน้ัน ซึ่งก็คือการหมดความยึดมั่นถือมั่น
ในสิ่งอันจะเป็นเช้ือแห่งการเกิดอีก ประดุจดังไฟที่มีเช้ือย่อมจะลุกโพลงอยู่ พอหมดเช้ือก็จะมอดดับไป  
   ความทุกข์ใจที่เกิดจากถูกกิเลสบางอย่างเผาลน เช่นความโลภ ความโกรธ ความ
อิจฉาริษยา ความใคร่ เป็นต้น กิเลสเหล่าน้ีเกิดขึ้นแล้วทําให้ใจเดือดร้อนวุ่นวาย คนที่ขาดสติและ
                                                            

๔๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๐๓. 

๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๑. 
๕๐สํ.นิ. ๒๖/๑๙๗/๒๕๔. 



 ๙๙ 

ธรรมะมักจะถูกกิเลสเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงเผาลนจิตใจอยู่แทบตลอดเวลาวันหน่ึงๆ แทบจะหา
ความสุขสงบใจแม้ช่ัวขณะก็ไม่ได้ โลกย่ิงเจริญขึ้นเส้นทางทุกข์ก็ย่ิงมากขึ้นตามส่วน คนโลภมาก โกรธ
มาก หลงมากตามส่ิงแวดล้อมเป็นโรคจิต โรคประสาทกันมากขึ้นกามตัณหาก็ให้เกิดทุกข์ได้ดังต่อไปน้ี 
   ๑)  ทําใจให้เดือนร้อนกระวนกระวาย ไม่มีความสงบสุขเพราะตัณหาเป็นความหิว
ทางใจ เมื่อชายหนุ่มไปพบสาวงามเกิดความรักขึ้นมานั้น ขณะแรกเขาอาจจะเกิดความคร้ึมใจคล้าย
ความสุข แต่หลังจากน้ันจะเกิดความอยากอย่างรุนแรง บางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ 
   ๒)  กามตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้ด้ินรนเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ตนอยาก การต่อสู้
ด้ินรนน้ันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันเอง บางทีก็ก่อให้เกิดทุกข์อย่างอ่ืนๆ ด้วย เช่น ความยากลําบาก 
ภัยอันตราย ความเจ็บป่วย การแก่งแย่งแข่งขันต่อสู้ด้ินรน ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน 
   ๓)  ถ้าไม่ได้สมอยากก็เกิดความทุกข์ระทมตรมใจถึงกับฆ่าตัวตาย บางทีก็กลับ
กลายเป็นโกรธแค้นชิงชังถึงกับไปฆ่าคนที่ตนรักตาย 
   ๔)  ถ้าได้สมหวังก็เกิดความสุขความพอใจอย่างมาก และเป็นความสุขที่มีคุณภาพไม่
เลวเลย แต่น่าเสียดายที่มันไม่จีรังย่ังยืนสุขอยู่ไม่นานก็หายไปเกิดความอยากใหม่ แล้วก็ต่อสู้ด้ินรนอีก
ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มตัวเราเป็นกระแสหรือกระบวนการที่เต็มไปด้วยทุกข์และเหตุของทุกข์ก็อยู่ในตัว
เราเอง น่ันก็คือตัณหา หรือความอยากไม่ใช่อํานาจภายนอกใดๆ เลย ถ้าเราอยากดับทุกข์ก็ต้อง
ทําลายตัวเหตุคือตัณหาน้ี ด้วยการประกอบเหตุที่เหมาะสมไม่ใช่ด้วยการกราบไหว้วิงวอนบนบาน
บวงสรวงต่ออํานาจภายนอกใด ๆ๕๑ 
   สรุปได้ว่า ความสําคัญของสมุทัย ได้แก่ทําให้รู้ว่าจะดับทุกข์ได้ถูกต้องจะต้องทํา
อย่างไร คือ จะต้องทําลายเหตุแห่งการเกิดทุกข์ หรือทําลายสาเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิด ทําให้เช้ือแห่งทุกข์
น้ันหมดไป 
   ๓) ลักษณะของสมุทัยสัจ 
  ตัณหา อันเป็นสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ หรือที่เรียกว่า สมุทัยสัจ มักมีความอยากที่
ยึดถือเอาตัวตนเป็นที่ต้ัง โดยอาการที่มีเราซึ่งจะเสพเสวยที่จะได้เป็น จะไม่เป็นอย่างน้ันอย่างน้ีทําให้
ชีวิตถูกบีบคั้นด้วย ความเร่าร้อน ร้อนรน กระวนกระวาย ความหวงแหน เกลียดชัง หว่ันกลัว 
หวาดระแวง ความเบ่ือหน่าย หรือความคับข้องจิตในรูปใดรูปหน่ึงอยู่ตลอดเวลาไม่อาจปลอดโปร่ง 
โล่งเบาเป็นอิสระสดช่ืน เบิกบานได้อย่างบริสุทธ์ิสิ้นเชิง ไม่รู้จักความสุขชนิดที่เรียกว่า ไม่ไขว่คว้า และ

                                                            

 ๕๑แสง จันทร์งาม, อริยสัจจ์ ๔หัวใจพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙ – ๘๐. 



 ๑๐๐ 

ไม่อืดเฟ้อ๕๒หรือกล่าวได้ว่า ตัณหาคืออาการของความอยากเฉพาะอย่างย่ิงอยากในสิ่งที่เกินความ
ต้องการของชีวิตร่างกาย และความอยากในสิ่งที่จะทําให้เกิดทุกข์ติดต่อกันไป 
   สรุปได้ว่า ลักษณะของสมุทยัสัจ ก็คือการเกิดความยินดีในสิ่งที่น่ารกัน่าใคร่ น่าพอใจ
ได้แก่รูป เป็นต้น หากต้องการที่จะพ้นทกุข์จึงต้องละความยินดีในสิ่งที่น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจเหล่าน้ันน่ันเอง 
   ๔)ประเภทของสมุทัยสัจ 
   จําแนกประเภทตามต้นเหตุแห่งทุกข์สัจ น่ันคือ ตัณหา ๓ ประเภท ดังน้ี  
   ๑.  ความอยากได้ในกาม เรียกว่า กามตัณหา (Desire for sexcual pleasure) 
กามตัณหาคือความอยากได้อยากมีในกาม คําว่า “กาม” ในทางพระพุทธศาสนา ท่านหมายถึงสิ่งที่
น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาทั้งปวง คือ 
   - รูปร่างสีสัณฐาน ที่น่ารักน่าใคร่ 
   - เสียง ที่น่ารักน่าใคร่ 
   - กลิ่น ที่น่ารักน่าใคร่ 
   - รส ที่น่ารักน่าใคร่ 
   - สัมผัส ที่น่ารักน่าใคร่ หรือโผฏฐัพพะที่น่ารักน่าใคร่ 

๒. ความอยากอยู่อยากเป็น เรียกว่า ภวตัณหา (Desire for existence) ภวตัณหา
โดยทั่วๆ ไป แปลว่า ความอยากเป็นน่ันเป็นน่ี เช่น อยากเป็นเศรษฐี อยากเป็นดารา เป็นต้น แต่ถ้าพูด
ตามรูปศัพท์แล้วความเป็นน่ันเป็นน่ีท่านนิยมใช้ศัพท์ว่า “ภาวะ” มากกว่า เช่น อัตตภาวะ (ความเป็น
ตัวตน) สมณภาวะ (ความเป็นสมณะ) เอกีภาวะ (ความเป็นผู้ว้าเหว่) เป็นต้น ดังน้ัน ถ้าภวตัณหามี
ความหมายว่าอยากเป็นน่ันเป็นน่ีจริง ท่านน่าจะใช้คําว่า “ภวตัณหา”  

๓. ความอยากดับอยากสูญ เรียกว่า วิภวตัณหา (Desire for annihilation) 
วิภวตัณหา โดยทั่วไปแล้วแปลกันว่า “ความอยากไม่เป็นน่ันไม่เป็นน่ี” เช่น ไม่อยากเป็นเศรษฐี ไม่
อยากเป็นรัฐมนตรี เป็นต้น บางท่านถึงกับแปลตรงๆ ว่า ความไม่อยากเป็นน่ันเป็นน่ีตัณหาทั้ง ๓ น้ัน 
คนสมัยใหม่จะเข้าใจง่ายย่ิงขึ้นถ้าแปลเสียใหม่ ดังน้ี 
   กามตัณหา แปลว่า อยากให้มา คืออยากให้รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่
น่าพอใจมาสู่ตน 
   ภวตัณหา แปลว่า อยากให้อยู่ คือเมื่อได้เมื่อมีสิ่งที่พอใจแล้วก็อยากให้สิ่งน้ันคงอยู่
ตลอดกาล 

                                                            

 ๕๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๘๙๓ -๘๙๔, ๘๙๖ – ๘๙๗. 



 ๑๐๑ 

   วิภวตัณหา แปลว่า อยากให้ไป คือเมื่อไม่พอใจในสิ่งใดก็อยากให้สิ่งน้ันไปเสียให้
พ้น๕๓ 
   สรุปได้ว่าประเภทของสมุทัยสัจ มีอยู่ ๓ ประเภท คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา    
   ๓.๒.๒.๓ หลักของนิโรธสัจ 
    ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในของปัจเจกบุคคลหรือของสังคม จนทําให้เดือดร้อนสับสนวุ่นวาย
ขาดความสงบสุขน้ันเกิดจากปัญหาทางจิตทั้งสิ้นเน่ืองจากปัญหาทางจิตถือเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
มนุษย์โดยธรรมชาติน้ัน “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” หากจิตมีความปรารถนาสิ่งใดแล้วจะมีการ
ตอบสนองความปรารถนาน้ันทันทีเพ่ือความสุขของจิต การดําเนินชีวิตในทางโลกน้ันมักจะคิดกันอย่าง
น้ี ซึ่งก็สอดคล้องต้องกันกับแนวคิดในทางพุทธปรัชญา เพราะพุทธปรัชญาเห็นว่าพ้ืนฐานทางด้านจิต
ของมนุษย์น้ันมีความโลภ ความโกรธ ความหลง รักสุขแต่เกลียดทุกข์ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุก
คน ดังน้ัน เมื่อไม่ได้สมความปรารถนาที่ต้องการหรือตามที่คิดก็เกิดความทุกข์ ความทุรนทุรายในที่สุด
ก็ตัดสินใจลงมือกระทําความผิดโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมจึงทําให้เกิดความทุกข์หรือ
ปัญหาขึ้นการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ น้ัน จะต้องแก้ทั้งด้านภายในตัวมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยทางจิต 
และด้านภายนอกตัวมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยทางวัตถุไปพร้อมๆ กัน และต้องแก้ให้ตรงสาเหตุการดับทุกข์
หรือ ดับปัญหาแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นลงไป จึงถือเป็นนิโรธสัจ คือ แก้ปัญหาให้จบลงโดยอาศัยหลักเหตุและ
ผล ตามแนวอริยสัจ 
   ๑) ความหมายของนิโรธสัจ 
   นิโรธสัจคือ ความดับทุกข์ ในพระสูตรกล่าวว่าคือดับตัณหาเสียได้หมด สละตัณหา
เสียได้หมด ปล่อยคืนตัณหาเสียได้หมด พ้นตัณหาเสียได้หมด ไม่อาลัยพัวพันอยู่ในตัณหาทั้งหมด๕๔  
ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ๕๕ ได้ช่ือว่า นิโรธสัจ 
   สรุปได้ว่า นิโรธ หมายถึง ความดับสิ้นไปของทุกข์หรือปัญหา ไม่เหลือเช้ือของทุกข์
หรือปัญหาอยู่เลย 
 
 

                                                            

 ๕๓แสง จันทร์งาม, อริยสัจจ์ ๔หัวใจพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙ – ๘๐. 
๕๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, ๔๕ พรรษาของ

พระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร :มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐.  
๕๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๕. 



 ๑๐๒ 

   ๒) ความสําคัญของนิโรธสัจ 
  นิโรธสัจน้ัน มีความสําคัญเพราะเป็นความจริงอันเป็นอริยะที่จะเข้าถึงความดับ
ตัณหาไม่เหลือด้วยราคะ ความสละ ความสลัดทิ้ง ความพ้น และความไม่อาลัยในตัณหา น่ันเองเป็น
ความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง๕๖ความสุขสงบก็จะบังเกิดขึ้นมาได้ทั้งทางกายและจิตใจ กล่าวได้ว่า ชีวิต
ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆ นาๆ ทั้งที่เป็นทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ 
ความทุกข์จึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงของสรรพสัตว์ พระพุทธศาสดาจึงมองว่าในความเป็นจริงของชีวิต
น้ันการเกิดมามีชีวิตจึงเป็นทุกข์ ดังที่พระพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าให้เรายอมพ่ายแพ้แก่ความทุกข์ เพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาแห่ง
พระพุทธศาสนาได้ทรงสั่งสอนถึงการดับทุกข์ไว้ในคําสั่งสอนซึ่งเป็นแก่นธรรมคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนา มีความสําคัญในฐานะที่ เ ป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ๕๗ 
   สรุปได้ว่า นิโรธสัจมีความสําคัญเพราะเป็นเป้าหมายท่ีจะต้องกําหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติ
ให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ 
   ๓) ลักษณะของนิโรธสัจ 
  นิโรธ แปลว่า ความดับทุกข์ มีลักษณะเป็นภาวะที่เข้าถึงเมื่อกําจัดอวิชชาสํารอก
ตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกตัณหาย้อมใจหรือฉุดลากไปไม่ถูกบีบคั้นด้วยความรู้สึกกระวนกระวายความเบ่ือ
หน่ายหรือความคับข้องติดขัดอย่างใดๆ หลุดพ้นเป็นอิสระประสบความสุขที่บริสุทธ์ิ สงบปลอดโปร่ง
โล่งเบาผ่องใสเบิกบานเรียกสั้นๆ ว่านิพพาน๕๘กล่าวคือการจะพ้นทุกข์ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นตัวความทุกข์ 
อะไรเป็นต้นเหตุของมัน การพ้นความทุกข์จะทําอย่างไร หรือปฏิบัติอย่างไรจึงดับทุกข์ได้๕๙การดับ
ทุกข์ได้ แก้ปัญหาลงได้น้ัน ได้ช่ือว่า นิโรธสัจ อันมีลักษณะดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 
   สรุปได้ว่า ลักษณะของนิโรธสัจ คือ สภาพที่หลุดพ้นจากความทุกข์ มีความสงบสงัด
ไม่มีปัจจัยใดที่จะปรุงแต่งได้ 
 

                                                            

 ๕๖แสวง อุดมศรี, วิชาพุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงค์พริ้นต์ต้ิง จํากัด, 
๒๕๔๔),หน้า ๑๒๓. 

๕๗ที.ม. ๑๓/๘๖/๒๕๑. 
 ๕๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๘๙๓ -๘๙๔, ๘๙๖ – ๘๙๗. 
 ๕๙สุ ชีพ  ปุญญานุภาพ ,  คุณลักษณะพิ เศษแห่งพระพุทธศาสนา ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 



 ๑๐๓ 

   ๔) ประเภทของนิโรธสัจ 
    การละตัณหาที่เรียกว่านิโรธนั้นมีอยู่ ๕ ประเภท ดังน้ี 
   ๑)  ตทังคนิโรธ คือ การดับกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวด้วยสมถะ การใช้คุณธรรม
ควบคุมจิตใจ เช่น เมื่อมีเมตตาความโกรธย่อมเบาบางลง 
   ๒)  วิกขัมภนนิโรธ คือ การดับกิเลสด้วยวิปัสสนา เป็นการข่มจิตใจให้เกิดความสงบ
ด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน เปรียบเสมือนคนป่วยกินยาเพ่ือระงับโรค แต่ถ้ายาหมดฤทธ์ิอาการของโรค
น้ันจะปรากฏขึ้นอีก 
   ๓)  สมุจเฉทนิโรธ คือ การดับกิเลสอย่างเด็ดขาดด้วยอริยมรรค เปรียบเสมือนคน
ป่วยที่กินยารักษาโรคอย่างถูกต้อง 
   ๔)  ปฏิบัสสัทธินิโรธ คือ การดับกิเลสอย่างสงบระงับด้วยอริยผล เปรียบเสมือนคน
ป่วยได้รับการรักษาจนกระทั่งหายจากโรคน้ันและไม่ต้องมากินยาอีก 
   ๕)  นิสสรณนิโรธ คือ การดับกิเลสด้วยการสลัดออกไปเป้นความสุขที่ ย่ังยืนไม่
กลับมาทุกข์อีก เปรียบเสมือนคนป่วยหายป่วยอย่างเด็ดขาด มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งก็คือ นิพพานอันเป็น
จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธปรัชญาเถรวาท๖๐ 
   สรุปได้ว่า ประเภทของนิโรธสัจ คือ การพยายามละกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มี
อยู่ด้วยกัน ๕ ประเภท แยกตามลักษณะอาการของกิเลส ได้แก่ ตทังคนิโรธ วิกขัมภนนิโรธ สมุทเฉทนิโรธ 
ปฏิบัสสัทธินิโรธ และนิสสรณนิโรธ    
   ๓.๒.๒.๔ หลักมรรคสัจ 
   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ได้แก่ ความจริงอันเป็นอริยะที่ว่า การปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค์๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ น้ีเท่าน้ันจึงจะทําให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริงควรเจริญ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เพราะเมื่อกําหนดรู้ ละ ทําให้แจ้ง และเจริญอริยสัจทั้ง ๔ ตามลําดับน้ี
ได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะทําให้ดับทุกข์ คือดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวลได้อย่างสิ้นเชิง 
   ๑) ความหมายของมรรคสัจ 
  มรรคสัจ มีความหมายคือ เป็นหนทางสายกลางท่ีเป็นความจริงที่ทําให้ผู้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคล เป็นความจริงที่เก่ียวกับชีวิตเรา ไม่เป็นเท็จ ไม่แปรเป็นอย่าง
อ่ืน เป็นความจริงในตัวมันเอง ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญตลอดชีวิต ถ้ามนุษย์มีความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง

                                                            

 
๖๐วิโรจ นาคชาตรี, พุทธปรัชญาเถรวาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒๐. 



 ๑๐๔ 

น้ี จะมองเห็นทางออกจากปัญหาที่ท่วมทับชีวิต๖๑ หรือกล่าวได้ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือมรรค
คือ ทางแห่งความดับทุกข์๖๒หรืออีกนัยหน่ึง มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์๖๓มรรคสัจน้ีจึง
เป็นแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือให้ทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไป ปัญหาที่เกิดขึ้นสิ้นสุดลงไปได้ น่ันเอง 
   สรุปได้ว่า มรรคสัจ หมายถึง ทางสายกลางที่เป็นความจริง ที่ทําให้ผู้ปฏิบัติตาม
บรรลุถึงความเป็นอริยบุคคล 
   ๒)ความสําคัญของมรรคสัจ 
  หลักธรรมคําสอนในทางพุทธปรัชญาน้ัน เพราะต้องการตอบโจทย์เพียงข้อเดียว คือ 
“ทุกข์และการดับทุกข์” ดังน้ันถึงแม้หลักธรรมคําสอนในทางพุทธปรัชญาจะมีจํานวนมาก แต่เมื่อสรุป
แล้วก็คือทรงสอนถึงเรื่องความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ การดับทุกข์ ตลอดจนวิธีการที่จะทําความดับสิ้นไป
ของทุกข์เท่าน้ัน กล่าวคือ ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมต้องประสบกับความทุกข์ต่าง ๆ นา ๆ ทั้ง
ที่เป็นทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ ความทุกข์จึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงของสรรพสัตว์ พระพุทธศาสดา
จึงมองว่าในความเป็นจริงของชีวิตน้ันการเกิดมามีชีวิตจึงเป็นทุกข์ มรรคสัจอันเป็นหนทางการปฏิบัติ
เพ่ือการดับทุกข์จึงเป็นหลักธรรมที่มีความสําคัญ เพราะครอบคลุมหลักธรรมคําสอนทั้งหมดถ้าปฏิบัติ
ถูกต้องตามมรรค ๘ แล้ว ย่อมถึงความส้ินทุกข์จริงๆได้ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมน้ี ทรงค้นพบน้ี
เป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์พร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ๖๔ 
   สรุปได้ว่า ความสําคัญของมรรคสัจ คือ ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการของมรรคมีองค์ 
๘ อย่างถูกต้องพ้นจากความทุกข์ 

   ๓) ลักษณะของมรรคสัจ 
  มรรคสัจน้ีมีลักษณะเป็นทางปฏิบัติเป็นเคร่ืองดําเนินถึงความดับทุกข์ หรือเรียกสั้น ๆ 
ว่ามรรค๖๕ 
 

                                                            

 ๖๑วิสุทฺธิ. ๑/๑๖๑. 
 ๖๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒, อ้างแล้ว, หน้า 
๑๓๓๙. 
 ๖๓สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สารานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๔๑. 
 ๖๔ตวณฺโณภิกฺขุ, วิปัสสนาภาวนา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหมกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๘๔ -๘๗. 

๖๕สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ใจความแห่งอริยสัจจ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๗ – ๘. 



 ๑๐๕ 

หรือหนทางสายกลาง เพ่ือการปฏิบัติตนให้เข้าถึงความดับทุกข์๖๖แนวทางอันเป็นความจริงที่ทําให้
บุคคลอยู่ปฏิบัติห่างไกลจากข้าศึกภายใน คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันร้ายกาจของบุคคลเพราะรบกวนใจ
ทุกวันและอาศัยอยู่กับเรา หลอกล่อเราให้ลุ่มหลงแล้วเสียดแทงทําร้ายภายหลังและการปฏิบัติชอบใน
รูปแบบต่างๆ เป็นมรรคไปสู่ความดับทุกข์ สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลาต้ังแต่
บรรพกาลจวบจนปัจจุบัน๖๗ 
   สรุปได้ว่า ลักษณะของมรรคสัจ คือ ข้อปฏิบัติที่ประเสริฐอันเป็นทางสายกลาง
เพ่ือให้พ้นจากทุกข์  
   ๔) ประเภทของมรรคสัจ 
  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้นๆ ว่ามรรค คือ ปฏิปทาหรือทางสายกลางท่ีนําไปสู่
ความดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยไม่ติดขัด ได้แก่ อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือทาง
ประเสริฐมีองค์ประกอบ ๘๖๘ คือ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ทั้ง ๘ ดังต่อไปน้ี 
   ๑. สัมมาทิฏฐิ (Right view)   ความเห็นชอบ 
   ๒. สัมมาสังกัปปะ (Right thought)  ความดําริชอบ 
   ๓. สัมมาวาจา (Right speech)   พูดชอบ 
   ๔. สัมมากัมมันตะ (Right action)      การงานชอบ 
   ๕. สัมมาอาชีวะ (Right livelihood)  เลี้ยงชีพชอบ 
   ๖. สัมมาวายามะ (Right effort)   พยายามชอบ 
   ๗. สัมมาสติ (Right mindfulness)  ต่ืนตัวรู้ชอบ 
   ๘. สัมมาสมาธิ (Right meditation)  ต้ังใจมั่นชอบ๖๙ 
   สรุปได้ว่า ประเภทของมรรคสัจ หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นวิถีทางอัน
ประเสริฐมีองค์ประกอบ ๘ ประการ 
  ๓.๒.๓ หลักอริยสัจ ๔ ที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
  อริยสัจ ๔ คือ ธรรมที่นําเสนอเป็นระบบปฏิบัติการให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากความจริง
ของธรรมชาติ ซึ่งสภาวะธรรมชาติน้ันก็คือ กระบวนการอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท และภาวะเหนือ
กระบวนการน้ันคือ นิพพาน ทั้งน้ีเพ่ือช้ีให้เห็นขั้นตอนในการปฏิบัติของมนุษย์ที่เป็นหลักของเหตุผล แต่การ

                                                            

 ๖๖สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก, หลักศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
 ๖๗วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓ – ๑๔. 
 ๖๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๘๙๓ -๘๙๔, ๘๙๖ – ๘๙๗. 
 ๖๙ที.ม.๑๐/๑๒๒/๑๓๑. 



 ๑๐๖ 

นําเสนอของพระพุทธเจ้าจะยกผลข้ึนมาให้เร้าใจก่อน แล้วค่อยช้ีไปที่เหตุและการที่จะดับทุกข์หรือปัญหา
น้ันจะดับที่เหตุเท่าน้ัน  เช่น 
 ทุกข์  คือ ปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผล (ปัญหา) และสมุทัย คือ เหตุของทุกข์ (สาเหตุที่ทําให้เกิด
ปัญหา) น้ีคือ ผลกับเหตุคู่ที่ ๑ 
 นิโรธ คือ จุดหมายท่ีต้องการ จัดเป็นผล  แล้วก็ มรรค คือวิธีปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายน้ัน จัดเป็น
เหตุ น้ีคือผลกับเหตุคู่ที่ ๒ 
 ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอาญา คือ ความทุกข์จากการบังคับใช้กฎหมาย
อาญา เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผล (ต่อสังคม/ส่วนตัว)  ส่วนความโลภ ความโกรธ ความหลง ของผู้บังคับใช้
กฎหมายอาญาเหล่าน้ีคือ สมุทัย  หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์  น่ีคือผลกับเหตุคู่ที่ ๑ 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างเป็นธรรม คือ นิโรธ หรือเป้าหมายที่ต้องการ ส่วนมรรคหรือ
แนวทางแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาน้ัน อาจจะมีหลายระดับ เช่น ระดับนโยบายของรัฐ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติในทุกระดับ  เป็นต้น น้ีคือผลกับเหตุคู่ที่ ๒ 
 การแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่เป็นธรรมน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพิจารณา
ปัญหาโดยภาพรวมตามความเป็นจริง โดยใช้หลักอริยสัจ ๔ เป็นที่ต้ังแล้ววิเคราะห์แยกแยะปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา เป้าหมายที่ต้องการจะไป และแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องสมบูรณ์จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่เป็นธรรมอย่างแท้จริง เมื่อเข้าใจในภาพรวมร่วมกันทุก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาที่เก่ียวข้องมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกัน
แล้ว แม้รายละเอียดจะปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อมีจุดหมายเดียวกันร่วมกันแล้ว ก็ย่อมจะเป็นพลังที่
สามารถจะเข้าถึงหรือบรรลุเป้าหมายคือความยุติธรรม 
 แนวทางการป้องกันและแก้ไขความไม่เป็นธรรมตามหลักพุทธปรัชญาน้ัน เมื่อเราทราบถึงปัญหา 
(ทุกข์) และสาเหตุ (สมุทัย) แล้วสิ่งที่จะนํามาเป็นคู่ปรับก็คือ การวางเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจาก
ปัญหาได้อย่างไร (นิโรธ)  เมื่อได้เป้าหมายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ เราจะมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติมา
แก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่เป็นธรรมได้อย่างไร (มรรค) 
 
๓.๓ หลักอคติ ๔ 
 ๓.๓.๑ ความหมายของอคติ 
 ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระผู้มีพระภาคตรัสอคติสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องอคติ ๔ มี ดังน้ี  

 “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการ คือ บุคคลย่อมถึง
ฉันทาคติ ย่อมถึงโทสาคติ ย่อมถึงโมหาคติ ย่อมถึงภยาคติ เมื่อผู้ใดประพฤติล่วงธรรม



 ๑๐๗ 

เพราะความรัก ความชัง ความหลง ความกลัว ยศของผู้น้ันย่อมเสื่อม ดุจพระจันทร์
ข้างแรม...”๗๐ 

 
 จากพุทธพจน์ข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า  ส่วนใดไม่ถึงฉันทาคติ ย่อมไม่ถึง
โทสาคติ ย่อมไม่ถึงโมหาคติ ย่อมไม่ถึงภยาคติ ย่อมไม่ทํากรรมอันลามกโดยฐานะ ๔ ประการ ผู้ใดไม่
ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศย่อมเจริญแก่ผู้น้ันดุลดวงจันทร์ใน
ข้างขึ้น การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ตกไปอยู่ในอํานาจของความรัก ความชัง ความกลัว และความ
หลง ย่อมประสบความสุขในหน้าที่การงาน 
 นอกจากน้ี ยังมีท่านผู้รู้หรือนักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของอคติไว้
ดังต่อไปน้ี 
 พระเทพเวที (ปอ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ อคติ สามารถแยกได้เป็น อ + คติ “อ” 
แปลว่าไม่ในเชิงปฏิเสธ “คติ” แปลว่า เดินไป แนวทาง วีถีทาง เป็นต้น ดังน้ัน คติ จึงมีความหมาย ๒ 
ประการ คือ “การไป ทางไป ความเป็นไป ทางดําเนิน วีธี แนวทาง แบบอย่าง และที่ไปเกิดของสัตว์ 
ภพที่สัตว์ไปเกิด แบบการดําเนินชีวิต”๗๑ 
 อดุลย์ คูนาเอกให้ความหมายของ “อคติ” ตามรูปศัพท์และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการใช้อคติ 
เช่น คติ แปลตามศัพท์ว่า เดินหรือไปอคติ ถ้าแปลตรงตัว แปลว่า ไม่เดิน ไม่ไป แต่หมายความว่า ไม่
ควรเดิน ไม่ควรไป คนที่มุ่งจะดําเนิน หรือเดินไปในทางดีทางชอบก็ต้องดําเนินไปในคติ คือ ทางที่ควร
เดิน ถ้าดําเนินไปในอคติทางที่ไม่ควรเดิน ก็เป็นผู้เลวทรามหรือเสื่อมเสีย ไม่ควรเดินหรือไม่ควรไป น้ีก็
คือไม่ควรเดินไปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ด้วยอํานาจอคติ ทางไม่ควรเดิน หรือไม่ควรไป ภาษาไทย
ใช้ว่า ลําอียง อคติในแนวคิดทั่วไปมุ่งจะกล่าวถึงจิตที่ตกอยู่ในอํานาจฉันทะ ความชอบใจกัน ๑ โทสะ 
ความโกรธ ๑ โมหะ ความหลง ๑ ภยะ ความกลัว ๑ เช่น ผู้มีหน้าที่จะตัดสินความให้ถูกต้องตามคลอง
ธรรม แต่ถ้าไปมุ่งฉันทะ คือ ความชอบใจกันเสียแล้ว ก็ตันสินไปตามชอบใจ น่ีได้ช่ือว่า อคติ ดําเนินไป
ไม่สมควร ถ้าตันสินไปด้วยอํานาจโทสะ คือ ผูกโกรธคู่ความข้างใดข้างหน่ึงทําไปด้วยอํานาจโทสะก็
เป็นอคติอีกอย่างหน่ึง ถ้าตัดสินไปด้วยอํานาจความหลง ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูก อย่างไร
ผิด ทําผิดๆ พลาดไป ทางดําเนินก็เป็นอคติอย่างหนึ่ง ถ้าตัดสินด้วยความกลัว ทางดําเนินก็เป็นอคติ
อีกอย่างหน่ึง เรียกตามช่ือว่า ภยะ ฉันทะ อคติ สนธิเข้าเป็น ฉันทาคติ โทสะ อคติ สนธิเข้าเป็น 
โทสาคติ โมหะ อคติ สนธิเข้าเป็น โมหาคติ ภยะ อคติ สนธิเข้าเป็น ภยาคติ ไม่จําเพาะแต่ ผู้พิพากษา 

                                                            

 ๗๐อง.จตุกฺก. ๒๑/๑๗/๒๓. 
 

๗๑พระเทพเวที (ประยุต ปยุตฺโต), พจนานุกรม พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๓๑), หน้า ๓๐. 



 ๑๐๘ 

แม้ผู้ปกครองสกุล ครอบครัว ถ้าทําอะไรได้ด้วยอํานาจอคติอย่างใดอย่างหน่ึง การปกครองก็ไม่
เรียบร้อย พึงพิจารณาเห็นได้ว่า ในหมู่ไหนที่การปกครองเป็นไปไม่เรียบร้อยในหมู่น้ันหัวหน้าต้อง
ประกอบด้วยอคติ ในหมู่ไหนการปกครองเป็นไปเรียบร้อยในหมู่น้ันหัวหน้าต้องไม่ประกอบด้วยอคติ๗๒ 
 สรุปได้ว่า อคติตามความหมายของท่านผู้รู้ หมายถึง ทางที่ไม่ควรไป หรือการปฏิบัติหน้าที่
การงานที่ไม่ประกอบด้วยอคติ กล่าวคือ ไม่ทําจิตของตนให้ตกไปอยู่ในอํานาจแห่งความรัก ความชัง 
ความกลัว และความหลง  
 ๓.๓.๒ ความสําคัญของอคติ 
 อคติ มีความสําคัญต่อการสร้างความยุติธรรมเพราะเมื่ออคติหมดไปความยุติธรรมจึงเกิดขึ้น
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมน้ันๆ ย่อมขึ้นอยู่กับหลักธรรมประจําสังคมอย่างหน่ึง คือ 
“ความยุติธรรม” ความยุติธรรมน้ันเป็นหัวใจของสังคม ในสังคมใดก็ตามแม้ว่าจะมีข้าวปลาอาหาร
สมบูรณ์ มีแก้วแหวนเงินทองอุดมและมีทรัพยากรอ่ืนๆ บริบูรณ์สักปานใดก็ตาม ถ้าขาด “ความ
ยุติธรรม” เสียอย่างเดียวแล้ว สังคมน้ันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะขาดความยุติธรรม
ครอบครัวจึงแตกแยก เพราะขาดความยุติธรรมบ้านเมืองจึงเกิดปฏิวัติรัฐประหาร เพราะขาดความ
ยุติธรรมสงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น  
 “ความยุติธรรม” น้ันย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการด้วยกันทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าในวัด ในบ้าน ใน
ท้องตลาด ในท้องทุ่ง ในป่า ในโรงศาล ในโรงเรียน และแม้แต่ในคุกตะรางก็เรียกร้องหาความยุติธรรม
ด้วยกันทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นทุกประเทศจึงต้ังศาลยุติธรรมขึ้นไว้เพื่อพิจารณาอรรถคดีให้ความยุติธรรม
แก่คู่พิพาท ยุติธรรม คือ อะไร ข้อน้ีเป็นปัญหาที่ผู้รักความยุติธรรมต้องตอบด้วยใจบริสุทธ์ิ จึงจะได้
ความยุติธรรม เพราะบางคนถือเอาตามความพอใจของตนเองเป็นความยุติธรรม ถ้าสิ่งใดขัดต่อ
ผลประโยชน์ของตนแล้วก็เหมาเอาว่าไม่ยุติธรรมทั้งสิ้น คนเช่นน้ีถ้าเป็นผู้มีอํานาจก็จะเป็นผู้ทําลาย
ความยุติธรรมของสังคมอย่างน่าเป็นห่วง ถ้าจะให้คํานิยามอย่างแง่ๆ ความยุติธรรมก็คือ การกระทําที่
ชอบด้วยเหตุผล๗๓ 
 สรุปได้ว่า ความสําคัญของอคติ คือ เป็นหลักธรรมที่สอนให้เว้นจากอคติทั้งปวง เมื่อ
ปราศจากอคติแล้วความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้น 

                                                            

 
๗๒อดุลย์ คูนาเอก, “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอคติธรรมในพระพุทธศาสนากับการปฏิบัติ

หน้าที่ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ พิพากษาศาลยุติธรรม  : การศึกษาวิเคราะห์”, 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๐, หน้า ๑๓–๑๔.  
 

๗๓ป่ิน มุทุกันต์ พันเอก , แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๔๒. 



 ๑๐๙ 

 ๓.๓.๓ ลักษณะของอคติ 
 ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระผู้มีพระภาคตรัส อคติสูตร ความว่า 

 “...สมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรม สมัยน้ันแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้
ไม่ต้ังอยู่ในธรรม เมื่อพวกข้าราชการไม่ต้ังอยู่ในธรรม สมัยน้ันแม้พราหมณ์หรือคฤหบดี
ก็เป็นผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ต้ังอยู่ในธรรม สมัยน้ัน แม้ชาว
นิคม ชาวชนบท ก็เป็นผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรม สมัยใดพระราชาเป็นผู้ต้ังอยู่ในธรรม สมัยน้ัน
แม้ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ต้ังอยู่ในธรรม เมื่อข้าราชการต้ังอยู่ในธรรม  สมัยน้ันแม้
พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ต้ังอยู่ในธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีต้ังอยู่ในธรรม  
สมัยน้ัน แม้ชาวนิคม ชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ต้ังอยู่ในธรรม...”๗๔ 

 
 จากพุทธพจน์ที่กล่าวมาข้างต้น อาจตีความได้ว่า ลักษณะของอคติที่ผู้นําควรละเว้น หากผู้นํา
ในการปกครองมีคุณธรรมและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ย่อมจะเอาแบบอย่าง ฉะน้ัน ข้อความในพุทธพจน์น้ีได้ช้ีให้เห็นความลักษณะของผู้นํา ผู้เป็นหัวหน้า
หรือผู้ปกครองว่ามีลักษณะเช่นใดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเคารพเช่ือฟังและทําตาม 
 ๓.๓.๔ ประเภทของอคติ 
 ประเภทของอคติหรือความลําเอียงที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา มี ๔ ประเภท คือ 
 ๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ เพราะรักใคร่พอใจ 
 ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง เพราะเกลียด เพราะโกรธ 
 ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง เพราะโง่เขลาเบาปัญญา 
 ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว เพราะเกรงอํานาจ๗๕ 
 สรุปได้ว่า อคติ ๔ ประการน้ี เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใด บุคคลน้ันย่อมจะตกไปในอํานาจแห่ง 
ความชอบ ความชัง ความหลง และความกลัว เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการน้ันมักจะหนีไม่
พ้นความลําเอียงใน ๔ ประการ ดังที่กล่าวข้างต้น 
 ๓.๓.๕ หลักอคติ ๔ ที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาญาต้องบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามคลองธรรม แต่ถ้าหาก
ไปมุ่งฉันทาคติแล้ว ก็จะบังคับใช้กฎหมายอาญาไปตามชอบใจ และถ้าบังคับใช้กฎหมายอาญาไปด้วย
อํานาจโทสะ คือ ผูกโกรธทําไปด้วยอํานาจโทสะก็เป็นอคติอีกอย่างหน่ึง ถ้าบังคับใช้กฎหมายอาญาไป

                                                            

 ๗๔องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๘๖. 
 

๗๕ชัยวัฒน์อัตพัฒน์, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,๒๕๔๕), หน้า ๒๔๗. 



 ๑๑๐ 

ด้วยอํานาจความหลง ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด ทําผิดๆ พลาดไป ทางดําเนินก็
เป็นอคติอย่างหน่ึง ถ้าบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยความกลัว ทางดําเนินก็เป็นอคติอีกอย่างหน่ึง 
ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม จะต้องละจากอคติทั้ง ๔ ประการ 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมกล่าวได้ว่า หากผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา สืบสวนสอบสวน ฟ้องคดี 
พิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนบังคับโทษโดยปราศจากอคติย่อมสามารถบังคับใช้กฎหมายอาญาได้
อย่างยุติธรรม ทําให้สังคมมีความเป็นปกติสุขได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นการผดุงความเป็นธรรมคืน
กลับแก่สังคมได้อย่างมากมาย สร้างขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนในสังคม ให้มีความเช่ือมั่นต่อ
กระบวนการยุติธรรม 
 สรุปได้ว่า หลักอคติ ๔ เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม เพราะว่า
เป็นหลักธรรมที่นํามาปรับใช้เพ่ือทําให้เกิดความยุติธรรมและเที่ยงตรงต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
 
๓.๔ สรุปหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 
 จากการได้ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม คือ พุทธปรัชญาที่แก้ไขปัญหาด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้อง
คดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ด้านการบังคับโทษ ทําให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาของการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น เพราะการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม ได้ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการเห็นผิดเป็นชอบ หรือที่
เรียกว่ามีมิจฉาทิฎฐิการมีความลําเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง เพราะกลัว หรือที่เรียกว่า อคติ 
๔ สิ่งเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ขาด
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ดังน้ันการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา จึงต้องสร้างพ้ืนฐานทางจิตใจของผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความ
เห็นชอบ มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้ละเว้นจากการมีอคติ ๔  
 หลักพุทธปรัชญามีความมุ่งหมายเพ่ือยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยทําความเห็น ความ
เข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  การนําหลักคําสอนของพุทธปรัชญามาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ 
โดยเฉพาะหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ จะช่วยทําให้เกิดการลด ละ เลิก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เกิดความเห็นที่ถูกต้อง การกระทําถูกต้อง การประกอบอาชีพถูกต้อง ลดความมีอคติลงไป  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าหลักคิดและหลักปฏิบัติของพุทธปรัชญา มีพลังช่วย
ผดุงความยุติธรรมในสังคม โดยมีแนวคิด วิธีการ และเป้าหมาย ซึ่งต้องมีวิธีการฝึกฝน พัฒนาและรู้จัก
ประยุกต์ใช้หรือบูรณาการหลักพุทธปรัชญา เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างจริงจัง จะทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมเกิดความยุติธรรม ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ในการใช้หลักพุทธปรัชญามาบูรณาการ หรือเติมเต็มกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมในบทที่ ๔ ต่อไป 



 

 

 
 

บทที่ ๔ 
การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ 

ยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๒) เพ่ือ
ศึกษาพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๓) เพ่ือบูรณา
การการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา และ ๔) เพ่ือนําเสนอ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับ “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
แบบวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เอกสารต่างๆท้ังที่
เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิรวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และบทสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับเน้ือหาของ
บทน้ี ผู้วิจัยจะทําการศึกษาการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตาม
แนวพุทธปรัชญา โดยในเบ้ืองต้นจะสรุปประเด็นต่างๆ ที่ศึกษามาแล้วในบทก่อนๆ คือ บทที่ ๒ ที่ว่า
ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม และบทที่ ๓ ที่ว่าด้วยหลักพุทธปรัชญาที่
เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม และในตอนต่อไปน้ีจะทําการ
อภิปรายให้เห็นการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญาต่อไป 
 จากการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ตํารวจ อัยการ 
ศาล และ ราชทัณฑ์ มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมายอาญา กล่าวคือ การบังคับใช้
กฎหมายอาญาไม่อาจกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอุดมการณ์ ทัศนคติ หรือค่านิยมของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนทําให้ต้องมีการเลือกบังคับใช้กฎหมายอาญา ตลอดจนความกดดันหลายๆ ด้าน
ของสังคมทําให้ไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถแยกเป็น ๔ ประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 

๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ  มี
ปัญหา หรือ มีข้อบกพร่องเนื่องจากการใช้ดุลพินิจเป็นเรื่องของตัวบุคคล ถ้าหากบุคคลใช้ดุลพินิจ
อย่างมีอคติการสืบสวนสอบสวนก็จะไม่ได้ความจริงที่ถูกต้องชอบธรรม คนที่กระทําผิดอาจจะไม่ถูก



 ๑๑๒ 

ดําเนินการตามกฎหมาย ส่วนคนที่ไม่ได้กระทําผิดก็อาจจะถูกดําเนินการตามกฎหมายก็ได้ ซึ่งในกรณี
ที่ไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนําผู้กระทําความผิดมาดําเนินการได้ อาจจะมีการฝ่าฝืน
กฎหมายโดยใช้วิธีการอุ้มผู้ต้องหาว่ากระทําผิดไปทารุณกรรม แล้วยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธ์ิ หรือ 
การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นมา เพ่ือให้สามารถปิดคดีได้ ซึ่งเป็นการจงใจฝ่าฝืนตัวบท
กฎหมายเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริสุทธ์ิ เน่ืองจากต้องสูญสิ้นอิสรภาพ ตลอดจนเกิด
ความทุกข์แก่บุคคลที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่ พ่ีน้อง บุคคลในครอบครัวจะต้องมาพลอยทุกข์
กับการกระทําที่ไม่ชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย อีกส่วนหน่ึงก็คือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคม 
ประชาชน เน่ืองจากเกิดความหวาดระแวงว่าไม่วันหน่ึงวันใดตนเองอาจโดนยัดเยียดข้อหาให้
กลายเป็นแพะรับบาปโดยที่ตนเองไม่ได้กระทําผิดขึ้น 

๒) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีของเจ้าพนักงานอัยการ  มีปัญหา 
หรือมีข้อบกพร่องเน่ืองจากยังเป็นการใช้ดุลพินิจอันเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลอีกเช่นกัน ในช้ัน
ของเจ้าพนักงานอัยการน้ีก็เช่นกัน หากในชั้นของเจ้าพนักงานตํารวจอาจจะทําสํานวนสอบสวนให้
อ่อนหรือรุนแรงให้เจ้าพนักงานอัยการฟ้อง หากเจ้าพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างไม่
รอบคอบ หรือยึดถือตามสํานวนตามท่ีเจ้าพนักงานตํารวจส่งมา ก็อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรม หรือ
ความไม่ยุติธรรมขึ้นแก่ผู้ที่ถูกฟ้องคดีได้ ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ทั้งเจ้า
พนักงานอัยการ ผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ที่ถูกฟ้องจะต้องตกเป็นจําเลย ต้องสูญเสีย
อิสรภาพต้องมีหลักทรัพย์มาประกันตัว หากไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัวจะต้องถูกส่งเข้าคุมขังภายใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งหากจําเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิมิได้เก่ียวข้องกระทําผิดแต่ถูกยัดเยียดข้อหาและ 
ไม่สามารถท่ีจะพิสูจน์ตนเองได้ ก็จะเกิดความเป็นทุกข์ทั้งทางกายและใจ ต้องพลัดพรากจากบุคคล 
สิ่งของที่ตนเองรัก ต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองไม่ต้องการ ตลอดจนความทุกข์ดังกล่าวยัง
ตกไปถึงญาติพ่ีน้องบุคคลในครอบครัว จะต้องมาพลอยเป็นทุกข์ใจกับผู้ที่ถูกกล่าวหา ที่ตกเป็นจําเลย
ด้วย  

๓) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาของศาลหรือผู้พิพากษา มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่อง
เน่ืองจากยังเป็นการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลอีกเช่นกัน เน่ืองจากพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ของประเทศไทยน้ันใช้ระบบกล่าวหา ศาลหรือผู้พิพากษาทําหน้าที่เป็นคนกลาง โดยพิจารณาจาก
พยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์และฝ่ายจําเลย ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายโจทย์ที่เป็นผู้กล่าวหาหรือผู้ฟ้องคดีมี
พยานหลักฐานที่แน่นหนาแต่เป็นพยานหลักฐานเท็จ กล่าวหาจําเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิว่ากระทําผิด แต่
จําเลยไม่สามารถที่จะหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายที่กล่าวหาได้ หากศาลหรือผู้พิพากษาไม่พิจารณา
ค้นหาความจริงให้ถ่องแท้แล้วอาจจะใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาลงโทษแก่จําเลยผู้บริสุทธ์ิได้ ซึ่งหาก
เป็นเช่นนี้ความไม่ยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นทันที เพราะฉะน้ันในช้ันของการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็น
อํานาจหน้าที่ของศาลหรือผู้พิพากษาก็อาจใช้ดุลพินิจทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งเป็นการสร้าง



 ๑๑๓ 

ความทุกข์ทรมานให้แก่จําเลยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางใจหรือทุกข์ทางกาย ต้องพลัดพราก
จากส่ิงที่ตนเองรักมีญาติพ่ีน้อง บุคคลในครอบครัว ตลอดจนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอ่ืนที่
เป็นที่รักด้วยความเป็นห่วงต้องเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความเป็นจํานวนมาก ทั้งยังทุกข์
เพราะเสื่อมเสียช่ือเสียงทําให้ถูกสังคมรังเกียจ  

๔) ด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาการบังคับโทษของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ มีปัญหา
หรือข้อบกพร่องเพราะยังต้องใช้ดุลพินิจของคนเช่นเดียวกันและในช้ันของราชทัณฑ์น้ี เมื่อศาลหรือผู้
พิพากษาได้ตัดสินลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดแล้ว ไม่สามารถจะแก้ไขได้เน่ืองจากจะต้องบังคับโทษให้
เป็นไปตามคําสั่งของศาลหรือผู้พิพากษา ถึงแม้จะรู้ว่าผู้กระทําผิดที่ถูกศาลหรือผู้พิพากษาตัดสิน
ลงโทษเป็นผู้ที่บริสุทธ์ิก็ตาม ราชทัณฑ์จะต้องบังคับโทษให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลหรือผู้พิพากษา ซึ่ง
ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ถูกลงโทษเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากการท่ีบุคคลต้องเข้าไปอยู่ใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งเป็นสถานที่คุมขังผู้กระทําผิดกฎหมายน้ันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของ
บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากต้องถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ต้องพลัดพรากจากบุคคล สิ่งของต่างๆ ที่
ตนเองรักและต้องพบเจอกับบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ ที่ตนเองไม่ปรารถนา จะต้องถูกบังคับให้ทําตาม
กฎ ระเบียบ ข้องบังคับของที่คุมขัง ซึ่งบางคร้ังอาจจะต้องทนฝืนใจทําและบางครั้งผู้ที่ถูกคุมขังอาจจะ
ได้รับอันตรายแก่ร่างกายซึ่งเป็นความทุกข์ทางกาย เช่น เกิดความเจ็บป่วยขึ้นขณะที่ต้องโทษ หรือเกิด
การทําร้ายร่างกายกันเองระหว่างผู้ที่ถูกลงโทษด้วยกัน ซึ่งนําไปสู่ความทุกข์แก่บุคคลที่เป็นที่รักที่คอย
เป็นห่วง 
 ส่วนหลักพุทธปรัชญามีจุดเด่นอยู่ที่หลักอริยสัจ ๔ เพราะหากตํารวจ อัยการ ศาล และ
ราชทัณฑ์ ได้ทําความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงกับการบังคับใช้กฎหมาย สืบสวนสอบสวนไม่เอน
เอียงหรือมีอคติในการสืบพยานหลักฐาน ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ไม่ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย โดยยึดหลักแห่งความชอบธรรม ความถูกต้องตามท่ีเป็นจริงของงานในหน้าที่ของ
ตนเอง และตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ทุกฝ่ายคํานึงถึงความสําคัญในอาชีพของตนเอง บังคับ
ใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าที่ โดยยึดหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักจรรยาบรรณใน
อาชีพของตนเอง การบังคับใช้กฎหมายก็จะเกิดความยุติธรรม  

นอกจากหลักพุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการนํามาบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมดังกล่าวแล้ว ยังต้องละเว้นจากอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ 
โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว ดังน้ัน ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าควรจะบูรณาการหรือเติมเต็มด้วยหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔  

จากแนวคิดการบูรณาการและเติมเต็มปัญหา หรือข้อบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ด้านการสืบสวนสอบสวน (ตํารวจ) ด้านการฟ้องคดี (อัยการ) ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี (ศาล) 
และด้านการบังคับโทษทางอาญา (ราชทัณฑ์) ด้วยหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
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หรือเติมเต็มข้อบกพร่อง  ผู้วิจัยจึงได้นําประเด็นดังกล่าวมาทําแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญ โดยสามารถแยกสาเหตุของปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านสืบสวน
สอบสวน การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดี การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณา
พิพากษาคดี และการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านบังคับโทษทางอาญา  ดังต่อไปน้ี 

 
๔.๑ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการสืบสวนสอบสวนท่ี
บูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญา 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน ตํารวจเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดจึงมีบทบาทสําคัญ กล่าวคือ รับผิดชอบต่อความสงบสุขของประชาชนและความ
ปลอดภัยของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องยึดมั่น
อยู่บนความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือที่จะคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่ สังคม ประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน 
ความสัมพันธ์ของการบังคับใช้กฎหมายอาญาของตํารวจ กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ี
มุ่งพิจารณาถึงขอบเขตของการใช้อํานาจการบังคับใช้กฎหมายอาญา ในด้านของการสืบสวนสอบสวน 
ซึ่งเป็นอํานาจในลักษณะมุ่งประสงค์ต่อหลักความสอดคล้องแห่งการคุ้มครอง พิทักษ์รักษาสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้กฎหมาย (Law Enforcement) มิใช่ตํารวจเป็นผู้กระทําการฝ่าฝืน
ละเมิดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากแก่ประชาชนเสียเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า ความ
ผาสุก ความสงบสุขเที่ยงธรรมของประชาชน สังคม จะบังเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจในการใช้อํานาจบังคับใช้กฎหมายอาญา ซึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องชอบธรรม 
สมเหตุสมผล มีความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ตํารวจในด้านของการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เมื่อมี
อาญากรรมเกิดขึ้น การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเป็นขั้นตอนเบ้ืองต้นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธ์ิของผู้กระทําความผิดน้ัน 
จําเป็นต้องอาศัยเทคนิคความเช่ียวชาญ เพ่ือรวบรวมข่าวสารข้อมูล พยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอ
ก่อนที่จะเข้าทําการตรวจค้นจับกุมผู้กระทําผิด ผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือนําไปดําเนินคดีต่อไป แต่อย่างไรก็
ตามในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปรากฏเป็นข้อเท็จจริง
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก เฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ตํารวจเป็นผู้กระทําผิดฝ่าฝืนกฎหมายเสียเอง ซึ่งมักมีเจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
กฎหมายในการสืบสวนสอบสวน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลทางการสืบสวนสอบสวน หรือ 
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พยานหลักฐานการกระทําผิด กล่าวคือ การสืบสวนสอบสวนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เจ้าหน้าที่
ตํารวจผู้มีอํานาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนจําเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่ได้จากการ
ฝึกฝน อบรม และจากประสบการณ์ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดให้ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีให้อํานาจได้ 
การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อํานาจในทางไม่ชอบ อาทิเช่น การข่มขู่ การใช้กําลังบังคับให้ผู้กระทําความผิด 
ผู้ถูกกล่าวหายอมรับสารภาพหรือบอกข่าวสารข้อมูล การบังคับนําตัวผู้ต้องสงสัยไปรีดข่าวสารข้อมูล
ในที่ลับที่เรียกว่า “การอุ้ม” นับเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน สังคม ซึ่งบ่อยคร้ังผลของการกระทําดังกล่าว
ได้ส่งผลสะท้อนกลับไปยังผู้ปฏิบัติที่ใช้วิธีการดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องตกเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาหรือผู้ต้องหาเสียเองเพราะได้กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ปรากฏให้เป็น
ข้อเท็จจริงอยู่เสมอตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีจับแพะกรณีของคดีฆาตกรรม นางสาวเชอรี่ แอน 
ดันแคน หรือคดีอุ้มฆ่ากรณีคดีเพชรซาอุดิอาระเบีย ที่นําความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานตํารวจ 
กระบวนการยุติธรรมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก หรือคดีลักพาตัว เป็นต้น ส่อแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับสังคม หรือมีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมเสียเอง 
หากเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นทุนเดิมก็จะถือโอกาสดําเนินการที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจหน้าที่ในตําแหน่งหรือโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายกระทําการเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้องโดยอ้างหาผลต่าง ๆ กลบเกลื่อนการกระทําความผิด ซึ่ง
พฤติกรรมในลักษณะที่กล่าวมาถือว่าเป็นการสร้างความทุกข์ ได้แก่ตนเองและผู้อ่ืนอย่างใหญ่หลวง  
 เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ช้ันต้นก่อนที่จะถึงพนักงานอัยการ ศาลหรือผู้พิพากษา จึงอาจกล่าวได้ว่าตํารวจเป็น “ต้นธารของ
ความยุติธรรม” ดังน้ันจึงมีความสําคัญที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อประชาชน สังคม หากเจ้าหน้าที่
ตํารวจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลไปถ้ากระบวนการยุติธรรมในช้ันถัดไปด้วย ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายอาญาของตํารวจในช้ันสืบสวนสอบสวนดังกล่าวมา เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจ 
เน่ืองจากบางคนไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสาร พยานหลักฐาน เพ่ือพิสูจน์ว่าผู้กระทําความผิด
เช่ือผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดอย่างไร จึงหันมาใช้วิธีการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วการ
ดําเนินการใดๆ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายได้มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้
ผู้กระทําผิดกฎหมายผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือต้องถูกทารุณกรรม กฎหมายเพียงเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการต่อสู้เพ่ือปกป้องชีวิตของตนเอง หรือของผู้อ่ืนในลักษณะพอสมควรแก่เหตุที่
เกิดขึ้นเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายอาจมี
สาเหตุมาจาก ความไม่สมบูรณ์ของกลไกในระบบการคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากรตลอดถึง
ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายอาญา แต่ในทางพุทธปรัชญามองว่าการใช้วิธีการอุ้มฆ่า การขู่บังคับ การ
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ทารุณกรรม หรือแม้แต่การใช้วิธีการยิงทิ้ง เพ่ือตัดปัญหาที่ตนเองไม่สามารถหาข่าวสารข้อมูล 
พยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของผู้กระทําผิดหรือผู้ต้องหาได้ เป็นการกระทําที่เกิดจากความเห็น
ผิดหรือ “มิจฉาทิฏฐิ” เมื่อบุคคลเห็นผิดก็จะนําไปสู่ความคิดผิด กระทําผิด ความเห็นผิดเกิดจากความ
โลภ ความโกรธ ความหลง นําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยมิชอบทําให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง
และผู้อ่ืนเป็นการก่อให้เกิดทุกข์หรือปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๑ ได้
กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ไม่ใช่โอนอ่อนผ่อนตามอํานาจของผู้บังคับใช้กฎหมายหรือตามอําเภอใจของตน เช่ือตามอํานาจของผู้มี
อิทธิพล หรือของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คือ เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ซึ่งเกิดจากความมีอคติของผู้บังคับใช้
กฎหมาย” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ซึ่งได้กล่าวว่า “พฤติกรรมของการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น เน่ืองจากการวินิจฉัยซึ่งเป็นเร่ืองของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ 
ถ้าหากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่มีอคติเกิด ความโลภ ความโกรธ ความหลง การวินิจฉัยต่างๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นเพราะอาจจะเห็นผิดเป็นชอบ” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์
ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “ตํารวจซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน ใช้ดุลพินิจ
วินิจฉัยน้ันอย่างมีอคติ ซึ่งเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จนนําให้การบังคับใช้กฎหมาย
อาญาโดยมิชอบมีการเลือกปฏิบัติ”  สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้กล่าวว่า “สาเหตุที่ทําให้
การบังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดความไม่เป็นธรรม เน่ืองจากตัวเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเองมีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ บังคับใช้กฎหมายอย่างมิชอบ”สอดคล้องกับคํา
สัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “ปัญหาจาการบังคับกฎหมายอาญาอย่างไม่เป็น
ธรรม หรือโดยมิชอบน้ันเกิดจากตัวของผู้มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเองที่ใช้ดุลพินิจใน
การวินิจฉัย หรือ ผิดพลาดในขณะที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์
ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที ๖ ได้กล่าวว่า “ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของบุคคล ซึ่งได้แก่ 
ตัวของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย หรือพิจารณาโดยมีอคติจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมหรือโดยมิชอบ” สอดคล้องกับ
คําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญาให้
อํานาจแก่บุคคล หรือ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางมากเกินไป ทําให้เกิดปัญหาในการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาโดยมิชอบ มีการเลือกปฏิบัติ มีอคติเอนเอียงให้คุณแก่ผู้ที่มีประโยชน์ และให้โทษผู้ที่
ไม่มีประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียบางสิ่งบางอย่าง”   
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของตํารวจมีข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้
ดุลพินิจที่อาจเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เกิด
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ความไม่เป็นธรรมในสังคม ดังน้ัน ผู้วิจัยคิดว่า หากนําหลักอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔  มาบูรณาการ
หรือเติมเต็มเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดการบูรณาการดังน้ี 
 หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔  ได้แก่ การที่ตํารวจจะต้องมีความ
เห็นชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีอคติ ไม่มีความคิดที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่
บริสุทธ์ิได้รับผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระทําผิด ในลักษณะเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไปเบียดเบียนหรือบังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําความผิด 
และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและสํานึกตระหนักในความข้าราชของ
ตน  ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่ี ๑ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ ในมรรคมีองค์ ๘ ข้อ
ที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ และอคติ ๔ ถือว่าเป็นหลักธรรมสําคัญที่
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้สําหรับการประกอบการงานหรือหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ นอกจากน้ีผู้ที่มี
อํานาจในการปกครองหรือในการตัดสินคดีความต่างๆ จะต้องละเว้นในข้อว่าด้วยอคติ ๔” สอดคล้อง
กับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ พระพุทธเจ้ายกผลข้ึนมาให้เห็น
ก่อนที่จริงแล้วอริยสัจ ๔ เป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาทุกอย่างที่ยกผลข้ึนมาก่อน ก็คือ ทุกข์กับนิโรธ 
ทุกข์น้ันใช้ตัวอ่ืนก็ได้ เช่น พระองค์ทรงยกตัวอย่างรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อะไรคือรูป 
อะไรคือเหตุให้เกิดรูป อะไรคือความดับของรูป อะไรคือเหตุให้ถึงความดับแห่งรูป ทีน้ีเมื่อเรามาพูดว่า
อะไรคือความยุติธรรม อะไรคือความไม่ยุติธรรมหรือว่าสาเหตุความอยุติธรรม อะไรคือความดับ
สาเหตุความ อยุติธรรม อะไรคืออุบายที่จะปฏิบัติไปให้ถึงความยุติธรรม คือให้เกิดความยุติธรรมขึ้น น่ี
ก็คือ ต้นแบบในตัวสุดท้าย พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องอุบาย ตัวน้ีคือ มรรค ปฏิปทาในมรรคมีองค์ ๘ 
มรรค คือ ให้เข้าใจว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาในสิ่งน้ันๆ มรรคคือ ทางเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ที่จะนําไปให้ถึงเป้าหมายมี ๘ มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาต้องเอามาตรฐานทั้ง๘ มาใช้ให้
ครบในแต่ละมาตรฐาน เช่น พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัมมาทิฏฐิ สิ่งที่ตรงข้ามก็คือ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นที่
ผิด แต่ถ้าสัมมาทิฏฐิ ถามว่าอะไรคือ สัมมาทิฏฐิ น่ันตอบได้เลยว่าการเห็นความทุกข์ เห็นสาเหตุให้
เกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทําให้ถึงความดับทุกข์ ถ้าพูดก็คือ เห็นความ อยุติธรรมเห็นสาเหตุแห่ง
ความอยุติธรรม เห็นความยุติธรรม เป็นทางให้ถึงความยุติธรรม ซึ่งเรียกว่า กระบวนการของ
อริยมรรค สามารถจะนําไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ดับปัญหาได้ทุกอย่าง แม้ในทางกฎหมายก็
ใช้ตัวน้ีไปได้ และถ้าคนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องนํามาใช้และใช้ให้เสมอเหมือนกัน มันไปติดขัดตรงไหน
ก็แก้ตรงนั้นติดขัดที่ตํารวจก็แก้ที่ตํารวจ แก้ไปตามน้ันเป็นจุดๆ ไป” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ สามารถนําไปบูรณาการได้เป็นอย่างดี โดยทําความ
เข้าใจเก่ียวกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายให้ถ่องแท้ว่าความไม่เป็นธรรมเปรียบเสมือนการเกิดขึ้น
ของความทุกข์ ซึ่งต้องกําหนดรู้และยอมรับว่ามันเป็นทุกข์ หรือว่ามีปัญหา ส่วนสาเหตุของความไม่
เป็นธรรมน้ันเปรียบเสมือนสาเหตุของความทุกข์ ซึ่งต้องกําจัดหรือละมันให้ได้ ส่วนความเป็นธรรมน้ัน
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ก็คือ การหมดทุกข์หรือหมดปัญหา ซึ่งจะต้องรู้ว่าได้กําจัดหรือละสาเหตุของความไม่เป็นธรรมได้แล้ว 
สุดท้ายก็คือ วิธีการในการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็คือ
เปรียบเสมือนมรรค คือ ต้องรู้ว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีการ หรือเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนําหลักอริยสัจ ๔ ไปบูรณาการ โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมได้” สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔  ได้กล่าวว่า “การ
นําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของ
ตํารวจ เพ่ือลด ละ เลิก ความโลภ โกรธ หลง หลักธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีสติ  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาใช้บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาเป็นเรื่องจําเป็น โดยประยุกต์เน้ือหาของอริยสัจ ๔ เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรม หรือการ
สัมมนาของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทําให้รู้ว่า
อะไรคืออะไร เมื่อคนที่ใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายรู้ว่าอะไรคืออะไร ซึ่งก็จะทําให้ไม่เกิดความ
อคติหรือลําเอียง” สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวว่า “การทําหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ใน
การบูรณาการเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทําให้เกิดผลดี คือ ผู้บังคับใช้
กฎหมายอาญามีสติปัญญามีเหตุมีผล มีหลักยึดในเรื่องของความเป็นธรรมปราศจากอคติ” สอดคล้อง
กับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรมสามารถทําให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
เกิดขึ้นของปัญหาอย่างเป็นระบบ คือ รู้ว่าปัญหาคืออะไรทําให้เดือดร้อนเป็นทุกข์อย่างไร สาเหตุของ
ปัญหาเกิดจากอะไรควรแก้ที่ไหน เป้าหมาย คืออะไร การหาหนทางหรือวิธีการในการแก้ไขเป็น
อย่างไร” 
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกัน คือ การจะแก้ไข
ปัญหา หรือบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นปัญหา คือ ผู้บังคับใช้
กฎหมายใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ทําให้เกิดความทุกข์แก่ประชาชน สังคม เกิด
ความไม่สามัคคีเกิดความขัดแย้ง ดังน้ัน ด้วยหลักของพุทธปรัชญา จึงต้องนําหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ 
ได้แก่ มรรค และหลักอคติ ๔ มาแก้ปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายในด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีศีลธรรม คุณธรรม นอกจากน้ียังทําให้เกิดความเห็น
ถูกต้องตามความเป็นจริง 
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ตารางที่ ๔.๑ การนําหลักพุทธปรัชญามาบรูณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมด้านการสืบสวนสอบสวน  

 

หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔ มาบูรณาการด้านการสบืสวนสอบสวน 

- การสืบสวนสอบสวน
จะต้องมีความเห็นชอบ 
ไม่มีอคติ ไม่มีความคิด
ที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่น
แกล้ ง ใ ห้ ผู้ ที่ บ ริ สุ ท ธ์ิ
ได้รับผลร้ายหรือกลาย 
เ ป็นผู้ ก ระ ทํ าผิ ด  ใน
ลักษณะของการเห็นผิด
เป็นชอบ  

- การสืบสวนสอบสวน 
จะต้องไม่กระทําโดยใช้
อํานาจในทางที่ผิด หรือ
ใช้อคติของเจ้าหน้าที่ผู้
บั งคับใ ช้กฎหมายไป
เบียดเบียนหรือบังคับ
ข่มขืนใจให้ผู้บริสุท ธ์ิ
ก ล า ย เ ป็ น ผู้ ก ร ะ ทํ า
ความผิด 

- การสืบสวนสอบสวน
จะ ต้อ ง เ ป็น ไปตาม
กฎหมาย  ระ เ บียบ  
และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ไม่ใช้อํานาจ
ในอา ชีพของตนไป
เบียดเบียนผู้บริสุทธ์ิ
กลายเป็นผู้กระทําผิด  

- ก า ร สื บ ส ว น
สอบส วนจะ ต้ อ ง
ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม
ลํา เ อียง เพราะ รัก 
ลํ า เ อียง เพราะ ชัง 
ลํา เ อียงหลง  และ
ลําเอียงเพราะกลัว  

 
 

๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้านการฟ้องคดีท่ีบูรณาการ
ด้วยหลักพุทธปรัชญา 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน อัยการเป็นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีความสําคัญต่อการรักษาความเป็นธรรม โดยการอํานวยความยุติธรรมในการฟ้องร้อง
เก่ียวกับคดี มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเจ้าพนักงานตํารวจที่มีอํานาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน
อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากประสิทธิภาพของการฟ้องร้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับการแสวงหาข้อเท็จจริง และ 
พยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตํารวจในฐานะเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม  
 อํานาจหน้าที่ของอัยการ คือ เป็นเจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ถือเป็น
หน้าที่หลักและความรับผิดชอบของอัยการในฐานะเป็นทนายของแผ่นดินอย่างแท้จริง อํานาจเห็นควร
สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องของอัยการน้ี เป็นอํานาจที่สําคัญที่สุดของอัยการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นกลางเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย อันเป็นการอํานาจความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นแก่สังคม ทั้งยังถือเป็นหน้าที่ของอัยการที่จะต้องดําเนินการฟ้องร้องผู้กระทําความผิดที่แท้จริง 
ให้ได้รับการลงโทษตามผลของการกระทําผิดน้ัน ๆ ซึ่งถือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคม 
การดําเนินการฟ้องคดีของอัยการ จึงถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมขั้นถัด
มาจากตํารวจ เน่ืองจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้แยกอํานาจหน้าที่การสืบสวน



 ๑๒๐ 

สอบสวนคดีอาญาออกจากการฟ้องคดีอาญาโดยเด็ดขาด กล่าวคือ การสืบสวนการรับคําร้องทุกข์การ
กล่าวโทษ และการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาน้ัน อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตํารวจ
ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งตํารวจว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ทําความเห็นว่าควรงดการสอบสวน
หรือควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้อง แล้วส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นคํากล่าวไปยัง
อัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไป อัยการจะเป็นผู้ตรวจพิจารณากล่ันกรองสํานวนการสอบสวน หาก
เห็นว่าพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนยังไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ ก็สามารถสั่งให้ตํารวจทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติม แต่หากเห็นว่าพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็จะมี
คําสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น สั่งงดการสอบสวนสั่งที่ให้ความเห็นชอบในการเปรียบเทียบปรับ สั่งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้อง เป็นต้น ในกรณีที่ศาลสั่งฟ้องอัยการก็จะเป็นโจทย์ย่ืนฟ้องและดําเนินคดีอาญาในฐานะ
เป็นทนายแผ่นดินจนถึงที่สุด ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการจึงเป็นการอยู่
ก่ึงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับศาลในการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดี เช่น การค้นหาความ
จริงจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่ตํารวจทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมเข้าในสํานวนและทําความเห็น
เพ่ือให้ศาลได้ความจริงโดยกระจ่างชัดเจนย่ิงขึ้น จึงเห็นได้ว่าอัยการมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม การใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการทุกขั้นตอน ย่อมจะมีผลทั้งในทางเสริมสร้างความยุติธรรมและ
ก่อเป็นปัญหาอุปสรรคในการรักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมได้เช่นกัน ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความเป็นกลางเป็นธรรมไม่ลําเอียงของอัยการ
เป็นสําคัญ 
 แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการน่ันจําเป็นต้องใช้ดุลพินิจของบุคคล ซึ่งได้แก่
ตัวของอัยการเองเป็นสําคัญ จึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการใช้ดุลพินิจได้ตลอดเวลา อาจให้คุณให้
โทษส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะอาจมีสั่งฟ้องคดีและควบคุมตัวบุคคลหน่ึง
บุคคลใดไว้ตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของอัยการในการฟ้องคดีอาญาจึงมีผลโดยตรงต่อการอํานวย
ความยุติธรรม หากมีการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจหรือไม่รัดกุมละเอียดรอบคอบ เช่น ไม่พิจารณา
สํานวนการสอบสวนท่ีตํารวจนําความเห็นส่งฟ้องให้รอบคอบ ก็อาจมีการฝากขังบุคคลไว้เพ่ือให้มีตัว
บุคคลไว้ให้ศาลได้ทําการพิพากษาซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี ดังน้ัน การใช้ดุลพินิจของอัยการจึงมี
ความสําคัญมาก เพราะมีผลโดยรองต่อการบังคับใช้กฎหมายและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งในเรื่องน้ี ธานินทร์ กริยวิเชียร ได้กล่าวว่า “การฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายในหมู่ข้าราชการ
ที่ร้ายแรงที่สุดเร่ืองหน่ึงซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างมากก็คือ คดีฆาตกรรม
นางสาวเชอรี่ แอน ดันแคน คดีน้ีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สร้างพยานหลักฐานเท็จเพ่ือยัดเยียดข้อหาให้ผู้
บริสุทธ์ิทั้ง ๔ ราย ว่าได้ร่วมกันฆ่าทางนางสาวเชอร่ี แอน ต่อมาพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องคดีแก่ผู้
บริสุทธ์ิ ๔ รายทําให้ผู้บริสุทธ์ิเหล่าน้ีต้องตกเป็นแพะรับบาปและแม้ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของ



 ๑๒๑ 

ศาลช้ันต้น ผู้ต้องหาที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดี เน่ืองจากพยานหลักฐานไม่พอจะได้มีคําร้องให้มีการ
สอบสวนใหม่จนพนักงานสอบสวนกองปราบเช่ือว่าผู้ที่ถูกฟ้องคดีทั้ง ๔ ราย ไม่ใช่ผู้กระทําความผิด 
และได้มีหนังสือถึงพนักงานอัยการให้ถอนฟ้องแล้วก็ตาม แต่กรมอัยการในขณะนั้นพิจารณาแล้วเห็น
ว่าคดียังไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะถอนฟ้อง และได้ดําเนินคดีต่อไปจนศาลขั้นต้นพิพากษาโทษประหาร
ชีวิตผู้บริสุทธ์ิทั้ง ๔ ราย”๑ การใช้ดุลพินิจในการฟ้องคดีของอัยการในคดีของนางสาวเชอร่ี แอน ดัน
แคน อาจเกิดจากการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ หรือไม่รอบคอบรัดกุมละเอียดถี่ถ้วน ไม่พิจารณา
สํานวนการสอบสวนที่ตํารวจทําความเห็นสั่งฟ้อง จนทําให้อัยการสั่งฟ้องผู้บริสุทธ์ิจํานวน ๔ ราย และ 
ส่งผลให้ศาลตัดสิ้นประหารชีวิตแก่จะเลยในที่สุด การใช้ดุลพินิจดังกล่าวถึงแม้จะชอบด้วยเหตุผล 
ชอบด้วยกฎหมายที่ให้อัยการสามารถทําได้ แต่ในทางพุทธปรัชญามองว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังมี
ความ “หลง” หรือ “อวิชชา” จึงทําให้เห็นผิดหรือมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อบุคคลที่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมาย
อาญาเกิดความหลงก็นําไปสู่การใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยการฟ้องคดีไปในทางที่เกิดผล
ร้ายแก่ผู้บริสุทธ์ิ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิด โดยมิได้พิจารณาให้ถ่องแท้ เป็นการก่อให้เกิด
ความทุกข์ หรือปัญหาขึ้นแก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๑ 
ได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาตามอํานาจของผู้บังคับใช้กฎหมาย หรื ตามอําเภอใจ 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คือ เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ซึ่งเกิดจากความมีอคติของผู้บังคับใช้กฎหมาย” 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ซึ่งกล่าวว่า “ปัญหาความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดขึ้นเน่ืองจากการวินิจฉัยการใช้ดุลพินิจเป็นเร่ืองของตัวบุคคล ถ้าหาก
บุคคลมีอคติเข้าไปทํางาน อัยการอาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนที่ตํารวจ เสนอความเห็นสั่งฟ้อง
อย่างไม่รอบคอบไม่ละเอียดก็อาจสั่งฟ้องคดีอาญา แก่ผู้บริสุทธ์ิได้เช่นกันหากบุคคลไม่ตกอยู่ในอคติใด 
ๆ พิจารณาใช้ดุลพินิจอย่างมีความยุติธรรมก็ไม่มีปัญหาอะไร หากมีอคติก็จะขาดธรรมทันที”
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “ในด้านอัยการซึ่งมีอํานาจหน้าที่ใน
การฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดต่อศาล อาจจะใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีเพราะมีการ
ทุจริต หรืออาจจะฟ้องคดีอาญาแก่ผู้บริสุทธ์ิ โดยยึดถือตามสํานวนการสอบสวนที่ทางพนักงาน
สอบสวน หรือ ตํารวจทําขึ้นมา ไม่พิจารณาให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดรอบคอบถ่องแท้”
สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้กล่าวว่า “การฟ้องคดีอาญาหรือการไม่ฟ้องคดีอาญาของ
อัยการ อัยการจะเห็นด้วยที่พนักงานสอบสวนทําสํานวนเสนอความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง แต่มีบางส่วนที่
มีความขัดแย้ง เช่น สํานวนคดีฆ่าผู้อ่ืนถึงแก่ความตายหากอัยการสั่งฟ้อง ตํารวจมีความเห็นแย้งได้แต่
ต้องเสนอสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพ่ือทําความเห็นแย้งไปส่งอัยการสูงสุดซึ่งเป็นการคานอํานาจกัน มี

                                                            
๑ธานินทร์ กรัยวิเชียร, คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, เอกสารการบรรยาย เรื่อง 

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, (จัดสําเนา), (กรมราชทัณฑ์), หน้า ๒๔-๒๗. 



 ๑๒๒ 

ขั้นตอนกระบวนการของมันอยู่” สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “ในทางปฏิบัติ
ปรากฏอยู่เสมอว่าพนักงานสอบสวนหรือตํารวจส่งสํานวนการสอบสวนไปช้าพนังงานอัยการ โดย
เหลือระยะเวลาการขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาไว้เพียงเล็กน้อย ทําให้การสั่งสอบสวนเพ่ิมเติมโดย
พนักงานอัยการกระทํามิได้เพราะไม่มีเวลาเหลือเพียงพอ หากอัยการย่ืนฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่เหลือศาลก็จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา ซึ่งจะเกิดผลเสียในทางคดีเพราะผู้ต้องหาอาจ
หลบหนีไม่ได้ อัยการจึงต้องตัดสินใจใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปตามพยานหลักฐานเท่าน้ี 
พนักงานสอบสวนรวบรวมมาให้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเพราะ
ผู้ต้องหาอาจถูกฟ้องคดีโดยมีพยานหลักฐานที่ไม่ชัดเจน ไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้กระทําผิดหรือไม่” 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวไว้ว่า “ในเรื่องความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การบังคับการใช้กฎหมายอาญาในการกระบวนการยุติธรรมน้ัน เห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่ผู้ใกล้ชิด
ประชาชนทําอะไรที่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตํารวจหรืออัยการ
ก็แล้วแต่เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน เน่ืองจากปรัชญาของการทํางานของตํารวจก็คือ ควบคุมอาชญากรรม 
ตรงไหนมีอาชญากรรมเกิดขึ้นต้องรีบไปสืบสวนหาตัวคนร้ายที่กระทําผิด เพ่ือนํามาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือจะได้รู้ว่าใครทําผิดถ้าไม่ผิดก็ปล่อยตัวไป เพราะฉะน้ันการทํางานของตํารวจจึงมีโอกาส
สูงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนอัยการก็ต้องตัดสินใจใช้ดุลพินิจพิจารณาฟ้อง
ผู้กระทําผิดหรือผู้ต้องหาไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนรวบรวมมาได้ ซึ่งก็มี
โอกาสผิดพลาดเช่นกัน”  สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ได้กล่าวว่า “การ
ดําเนินคดีอาญาของอัยการในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีแนวคิดว่ายึดหลักทํา
หน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ซึ่งเป็นความคิดที่ได้รับอิทธิพลมา
จากระบบการค้นหาความจริงแบบกล่าวหาจึงทําให้ขาดการทําหน้าที่ค้นหาความจริงในทางคดี และ 
ไม่สอดคล้องกับการดําเนินคดีตามหลักของการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมาย อัยการ
ต้องกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ไม่ลําเอียง ต้องยึดถือการปฏิบัติหน้าที่โดย
ปรึกษาผลประโยชน์ของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมขณะเดียวกัน ต้องทําหน้าที่ในการคุ้มคลอง
สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจําเลยด้วย”  
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีอาญาซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของอัยการ มีข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้
ดุลพินิจที่อาจมีความเห็นผิด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายในจิตที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงใช้
ดุลพินิจตามอําเภอใจแล้วผิดพลาดมีโอกาสท่ีจะกระทบ หรือละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ 
ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาดังกล่าวสามารถบูรณาการ หรือเติมเต็มด้วยหลักพุทธปรัชญาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ดี
ขึ้น สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ด้วยหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดการบูรณาการ
ด้วยหลักพุทธปรัชญาดังต่อไปน้ี 
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 อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔  ได้แก่ การที่อัยการจะต้องมีความเห็นชอบ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีอคติ ไม่มีความคิดที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่บริสุทธ์ิได้รับ
ผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระทําผิด ในลักษณะเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายไปเบียดเบียนหรือบังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําความผิด และ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและสํานึกตระหนักในความข้าราชของตน  
หากเจ้าพนักงานทั้งตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ มีความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฏฐิ การคิดการพูด
การกระทําต่างๆ ย่อมจะถูกต้องไปไม่ได้ ความเห็นชอบหรือความเข้าใจชอบของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย จะต้องอยู่ในระดับของความมีศีลธรรม คุณธรรม ตามหลักพุทธปรัชญาที่ผู้วิจัยนํามาบูรณา
การ การกระทําชอบ หมายถึง การทําการงานที่ถูกต้องและการกระทําน้ันต้องไม่ไปเบียดเบียนตัดรอน
ชีวิต ตลอดจนการกระทําในลักษณะล่วงล้ําสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ตลอดจนการประพฤติผิดในทางเพศ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการฟ้องคดี ต้องเว้นจากการเบียดเบียนหรือตัดรอนชีวิต
ของผู้อ่ืน กระทําการทุกอย่างด้วยเมตตาจิต เมตตากายกรรม เพ่ือความอนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน งดเว้นจาก
การถือเอาสิ่งของมิได้ให้โดยกระทําการด้วยความเคารพในกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  งดเว้น
จากการประพฤติผิดการเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามทํานองครอง
ธรรม มีความชอบธรรมและไม่เป็นภัยแก่ผู้อ่ืน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา ในด้านการฟ้อง
คดีจะต้องเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยการฉ้อโกง หลอกลวง ประจบสอพลอหรือบีบบังคับขู่เข็น เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญที่ ๑ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ ในมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ว่า
ด้วยสัมมาทิฎฐิ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และอคติ สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพราะหากอัยการได้ยึดมั่นในคําสอนของพุทธปรัชญาข้อน้ีแล้วเช่ือได้ว่าความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรมแห่งการฟ้องร้องคดีย่อมเกิดขึ้นในสังคมไทยแน่นอน” ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ เป็นต้นแบบของปัญหาและการแก้ปัญหาทุกอย่าง 
อริยสัจ ๔ สามารถนําไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับปัญหาได้ทุกอย่าง แม้ในทางกฎหมายก็ใช้
ตัวน้ีไปได้ถ้าคนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องนํามาใช้และใช้ให้เสมอเหมือนกัน มันไปติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้น 
ติดที่ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ก็แก้ไปตามน้ันเป็นจุดๆ ไป” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ สามารถนําไปบูรณาการได้เป็นอย่างดี โดยทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้ถ่องแท้ ว่าความไม่เป็นธรรมเปรียบเสมือนการเกิดขึ้น
ของทุกข์ ซึ่งต้องกําหนดรู้และยอมรับว่ามันเป็นทุกข์หรือมีปัญหา ส่วนสาเหตุของความไม่เห็นน้ัน
เปรียบเสมือนสาเหตุของความทุกข์ซึ่งต้องกําจัดหรือละมันให้ได้ ส่วนความเป็นธรรมน้ันก็คือการหมด
ทุกข์หรือหมดปัญหา ซึ่งจะต้องรู้ว่าได้กําจัดหรือละสาเหตุของความไม่เป็นธรรมได้แล้ว สุดท้ายก็คือ
วิธีการสร้างให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็เปรียบเสมือนมรรค คือ ต้องรู้ว่า
ได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีการหรือเส้นทางยุทธศาสตร์หลักอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนําหลัก
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อริยสัจ ๔ ไปบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีของอัยการได้” สอดคล้องกับ
คําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีของอัยการจะทําให้เกิดการลด ละ เลิก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เพราะหลักธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจ ทําให้มีสติสัมปชัญญะเกิดปัญหามองเห็นความเป็นธรรมไม่
ฟ้องคดีอย่างลําเอียง”  ซึ่งสอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มา
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการฟ้องคดีของอัยการเป็นเรื่องที่จําเป็น โดย
ประยุกต์เน้ือหาของอริยสัจ ๔ เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการสัมมนาของอัยการในทุกระดับ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลของอัยการทําให้รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว คือทําให้คนที่ใช้ดุลพินิจในการฟ้องคดีอะไรดี
อะไรช่ัว ก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมไม่ฟ้องคดีไปในทางที่ลําเอียงหรืออคติ” สอดคล้องกับ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังใช้กฎหมายอาญาใน
ด้านการฟ้องคดีของอัยการทําให้เกิดผลดี คือทําให้การใช้ดุลพินิจของอัยการมีเหตุมีผลที่เกิดจาก
สติปัญญา มีหลักยึดในเรื่องของความเป็นธรรมไม่ ลําเอียง”  สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ 
กล่าวไว้ว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการฟ้องคดี จะ
นําให้การฟ้องคดีสามารถวิเคราะห์ ถึงการเกิดขึ้นของปัญหาอย่างเป็นระบบ คือ รู้ว่าปัญหา คืออะไร
เป็นทุกข์อย่างไร สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร เป้าหมายที่ต้องการท่ีจะไปให้ทํา คืออะไรต้องแก้ไขที่
จุดไหน และหนทางวิธีการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเป็นอย่างไร” 
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน คือ การบังคับใช้
กฎหมายอาญาในด้านของการฟ้องคดีซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของอัยการมีปัญหา กล่าวคือ การใช้
ดุลพินิจของอัยการอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนทําให้เกิดปัญหา หรือเกิดทุกข์แก่ประชาชน 
ดังน้ัน ด้วยหลักพุทธปรัชญาจึงต้องนําหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ มาแก้ปัญหา
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจาการใช้ดุลพินิจ โดยปลูกฝังให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม ให้มีศีลธรรม คุณธรรมในการใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดี 
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ตารางที่ ๔.๒ การนําหลักพุทธปรัชญามาบรูณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมด้านการฟ้องคดี 

 

หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔ มาบูรณาการด้านการฟ้องคดี 
- การฟ้องคดีจะต้องมี
ความเห็นชอบ ไม่ละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการมีอคติ  ไม่มี
ความคิดที่จะไปใส่ร้าย
หรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่
บริสุทธ์ิได้รับผลร้าย
หรือกลายเป็นผู้กระทํา
ผิด ในลักษณะเห็นผิด
เป็นชอบ  

- การฟ้องคดีจะต้อง
ไ ม่ ก ร ะ ทํ า ก า ร ใ ช้
อํานาจหน้าที่ในหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายอาญา ไป
เบียดเบียนหรือบังคับ
ข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิ
กลาย เ ป็นผู้ ก ระทํ า
ความผิด 

- การฟ้องคดีจะต้อง
เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
อาญาตามกฎหมาย 
ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ 
ตลอดจนจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และสํานึก
ตระหนักในความเป็น
ข้าราชการท่ีดีของตน   

- การฟ้องคดีจะต้อง
บั งคั บ ใ ช้กฎหมาย
อาญาตามหน้าที่ด้วย
ความ ยุ ติ ธรรม  ไม่
ลําเอียงเพราะรัก ไม่
ลําเอียงชัง ไม่ลําเอียง
เพราะหลง และไม่
ลําเอียงเพราะกลัว  

 
๔.๓ การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลท่ีบูรณาการ
ด้วยหลักพุทธปรัชญา 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน ศาลเป็นหน่ึงในหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมที่มีความสําคัญ เน่ืองจากศาลเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ศาลจะทําหน้าที่ใช้ดุลพินิจช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานของโจทก์
และจําเลย เมื่อโจทก์และจําเลยทําสืบพยานเสร็จแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าจําเลยมิได้กระทําผิดก็จะยกฟ้อง
โจทก์และปล่อยจําเลยไป ถ้าเห็นว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริง ศาลจะลงโทษจําเลยตามความผิดซึ่ง
โทษที่ศาลจะลงได้น้ันมีอยู่ด้วยกัน ๕ สถาน แล้วแต่ความผิดที่จําเลยกระทําลงไป ได้แก่ประหารชีวิต 
จําคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 
 ในการดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลน้ัน บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดได้แก่      
“ผู้พิพากษา” คําว่าผู้พิพากษาบางคร้ังก็ใช้แทนความหมายของคําว่า “ศาล” และอาจใช้แทนซึ่งกัน
และกันได้ ตําแหน่งผู้พิพากษาเป็นตําแหน่งที่จะต้องมีการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย 
อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยมีคุณสมบัติที่มีลักษณะ ๓ ประการ 
กล่าวคือ ๑) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถในที่น้ีหมายถึง ความรู้ความสามารถ
ทางวิชากฎหมายน่ันก็คือ จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายสารบัญญัติและ
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กฎหมายวิธีสบัญญัติ นอกจากน้ียังต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับชีวิตและสังคม
ด้วย การเรียนรู้กฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะกฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหรือกลไกท่ี
สําคัญในการใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ผู้ใช้เครื่องมือหรือกฎหมายจําเป็นจะต้องรู้ในเรื่อง
อ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม การบังคับใช้
กฎหมายย่อมต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์หรือประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยส่วนรวมเป็นสําคัญ ๒) เป็นผู้
มีความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือผู้พิพากษาน้ันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องใช้ดุจ
พินิจ เพ่ือให้คุณหรือให้โทษแก่คู่ความเนื่องจากจะต้องมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ หรือผู้ได้ประโยชน์และผู้ที่
เสียประโยชน์ ดังน้ัน ความซื่อสัตย์สุจริตในการใช้ดุจพินิจเพ่ือพิจารณาพิพากษาดีจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิง 
หากผู้พิพากษาคนใดขาดความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นที่น่าเช่ือถือว่าระบบศาล หรือระบบการอํานวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมน้ัน ๆ ล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง และเมื่อการอํานวยความ
ยุติธรรมเกิดความล้มเหลว ก็เช่ือแน่ว่าประชาชนย่อมขาดความเลื่อมใสศรัทธาในระบบของศาลและ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตลอดจนระบบการบังคับใช้กฎหมายอาญา กล่าวคือ ประชาชนย่อมไม่
อาจพ่ึงศาลได้อีกต่อไป หากเกิดสภาพเช่นน้ีก็อาจนําไปสู่ปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างไม่ชอบธรรม ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของสังคมจนหาทางออก
ด้วยการใช้วิธีการแก้แค้นกันเอง แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแทนที่จะมาพ่ึงความยุติธรรมจากศาลหรือผู้
พิพากษา ความซื่อสัตย์สุจริตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างย่ิง ถึงขนาดที่สังคมไม่ต้ังขอรังเกียจหรือต้ัง
ข้อสงสัยในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตัวผู้พิพากษาในฐานะปัจเจกชนและต่อตัวศาลเองใน
ฐานะที่เป็นสถาบันองค์กรของผู้พิพากษาน้ันด้วย  ๓) ความเป็นผู้ยึดมั่นในศีลธรรม กล่าวคือ ตําแหน่ง
ผู้พิพากษาถือว่าเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรติ ดังน้ัน ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาจะต้องเป็นคนที่มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีซึ่งสังคมให้ความเคารพนับถือ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องทําหน้าที่ช้ี
ขาดเกี่ยวกับความถูกผิด เป็นผู้ที่ช้ีขาดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพน้ีทางร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของ
บุคคลอ่ืน ผู้พิพากษาจึงต้องเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับและให้ความเคารพนับถือเสียก่อน การดํารง
ตําแหน่งของผู้พิพากษาจึงเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติตนให้มีศีลธรรม คุณธรรม และ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ในจริยธรรมของผู้พิพากษา ดังน้ัน จากที่กล่าวมา
จึงเห็นได้ว่าศาลหรือผู้พิพากษามีบทบาทสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการบังคับใช้กฎหมายอาญา เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยและเพ่ือความอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาหรือศาลก็ยังต้องขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจ
ในการช่ังพยานหลักฐานต่าง ๆ ในทางคดี ซึ่งเป็นเรื่องของตัวผู้พิพากษาหรือศาลเอง จึงอาจเกิดความ
ผิดพลาดจากการใช้ดุลพินิจได้ตลอดเวลา โดยอาจจะไม่ใช้ดุลพินิจช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งฝ่าย
โจทก์ซึ่งได้แก่ตํารวจ อัยการ และฝ่ายจําเลยให้รอบคอบรัดกุม หรืออาจใช้ดุจพินิจตามอําเภอใจจนทํา
ให้เกิดการตัดสินใจพิจารณาพิพากษาคดีผิดพลาดได้ ซึ่งในทางพุทธปรัชญามองว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่
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ยังมีความหลงผิดหรือมีอวิชชาครอบงําจิตใจ จึงทําให้เห็นผิดเป็นชอบหรือมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อผู้พิพากษา 
หรือศาลมีความเห็นผิด ก็จะนําไปสู่การใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิพากษาคดีในทาง
ที่เกิดผลร้ายแก่ผู้บริสุทธ์ิที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด จึงเป็นการก่อให้เกิดความทุกข์หรือปัญหาขึ้น
แก่ผู้อ่ืน ซึ่งในเร่ืองน้ี ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๑ ได้กล่าวว่า “ผู้พิพากษาหรือศาลในการพิจารณาพิพากษา
คดีต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่โอนอ่อนตามอํานาจตามอําเภอใจของ
ตนเอง หรือตามอํานาจของผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คือ เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ซึ่งเกิดจากความ
เอนเอียงหรืออคติ” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ซึ่งได้กล่าวว่า “ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีเกิดขึ้น เน่ืองจากการ
วินิจฉัยการใช้ดุลพินิจยังเป็นเรื่องของบุคคล ถ้าหากบุคคลมีอคติก็จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัย ช่ังนําหน้า
พยานหลักฐานอย่างไม่รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน ก็จะทําให้พิพากษาลงโทษแก่ผู้บริสุทธ์ิได้เช่นกัน” 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญท่ี ๓ ได้กล่าวว่า “ในด้านของผู้พิพากษาหรือศาลซึ่งมี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีลงโทษผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระทําความผิดหรือจําเลยตามคําฟ้องของอัยการ โดยที่ผู้พิพากษาหรือศาลมีบทบาทเป็น
แค่เพียงคนกลางในการรับฟังพยานหลักฐานที่ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหานํามาต่อสู้กัน บางคร้ังการที่
ผู้พิพากษาหรือศาลไม่พยายามที่แสวงหาข้อเท็จจริงหรือทําการไต่สวนเพ่ิมเติม ก็อาจจะทําให้
พิจารณาพิพากษาคดีผิดพลาดได้โดยสั่งพิพากษาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิก็
เป็นไปได้” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่าที่ ๔ ได้กล่าวว่า “การพิจารณาพิพากษาคดี
ของผู้พิพากษาหรือศาลจะเห็นว่าคดีบางคดีใช้เวลาหลายปี บางครั้งทําให้การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี
อาจใช้ดุลพินิจโดยไม่ละเอียดรอบคอบ เน่ืองจากผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาอาจจําเหตุการณ์ต่างๆ ใน
คดีไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการทําพยานหลักฐานมาหักล้างกัน ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้
พิพากษาหรือศาลเกิดความผิดพลาดได้” สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “เมื่อ
พนักงานสอบสวนส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการและอัยการสั่งฟ้องต่อศาล หากศาลใช้
ดุลพินิจไม่ละเอียดรอบคอบโดยมีบทบาทเป็นเพียงคนกลาง ไม่แสวงหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนเพ่ิมเติม
ก็อาจใช้ดุลพินิจพิพากษาลงโทษจําเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิได้”  สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่าที่ ๖ ได้
กล่าวว่า “ผู้พิพากษาหรือศาลในคดีอาญาทั่วไปใช้ระบบกล่าวหา ซึ่งผู้พิพากษาหรือศาลจะมีบทบาท
เป็นเพียงคนกลางเท่าน้ัน ผู้มีบทบาทนําพยานเข้าสู่ศาลก็คือคู่กรณีได้แก่ผู้กล่าวหาหรือโจทก์และผู้ถูก
กล่าวหาได้แก่จําเลย ซึ่งจะต้องคอยคัดค้านถ่วงดุลกันเอง ศาลจะทําหน้าที่คนกลาง ดังน้ัน การใช้
ดุลพินิจช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาล จึงอาจกล่าวได้
ว่าถ้าตํารวจเร่ิมต้นถูกต้องศาลก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเบี่ยงเบน แต่อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในการ
พิพากษาก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น คดีของนางสาวเชอร่ี แอน ดันแคน ซึ่งมีความผิดพลาดก็ต้องยอมรับ 
เพราะคดีน้ีจึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
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ประชาชน เช่น หมายจับ หมายค้น เพราะตํารวจ อัยการ ศาล ก็ดีเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่มีใครเห็น
เหตุการณ์ที่แท้จริง เพราะฉะน้ันก็ต้องพิจารณาเท่าที่เหตุการณ์มันปรากฏอยู่ในสํานวน จะพิจารณา
นอกสํานวนไม่ได้” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ได้กล่าวว่า “การพิจารณา
พิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาลส่วนใหญ่ใช้ระบบกล่าวหา ผู้พิพากษาหรือศาลจะเป็นเพียงคน
กลางโดยให้คู่กรณีซึ่งได้แก่ ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาต่อสู่กันเอง จึงมีปัญหาในเรื่องความไม่เท่า
เทียมกันทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ดังน้ัน หากจําเลยเป็นผู้มีฐานะหรือมีเงินก็จะจัด
ทนายความที่มีประสบการณ์และมากด้วยความสามารถโอกาสท่ีจะชนะคดีก็มีมาก แต่ถ้าหากเป็นผู้มี
ฐานะยากจนโอกาสที่จะสู้คดีแล้วแพ้ก็มีมาก ซึ่งในกรณีน้ีหากผู้พิพากษาหรือศาลไม่แสวงหา
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมหรือไม่สอบสวนเพ่ิมเติม ก็อาจใช้ดุลพินิจพิพากษาลงโทษแก่ผู้กระทําผิดที่
บริสุทธ์ิได้เช่นกัน” 
   กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๗ ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหรือศาล ยังมีข้อบกพร่องอยู่
ที่การใช้ดุลพินิจที่อาจเกิดความเอนเอียงไม่รอบคอบมีความเห็นผิด ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายใน
ด้านจิตใจที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงอาจใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดและมีโอกาสท่ีกระทบ หรือ 
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาดังกล่าวสามารถบูรณาการ หรือเติมเต็ม
ด้วยหลักพุทธปรัชญาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ด้วยหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค 
และอคติ ๔ ซึ่งรายละเอียดการบูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญาดังต่อไปน้ี 
 อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔  ได้แก่ การที่ผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องมี
ความเห็นชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีอคติ ไม่มีความคิดที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่
บริสุทธ์ิได้รับผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระทําผิด ในลักษณะเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไป
เบียดเบียนหรือบังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําความผิด การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพและสํานึกตระหนักในความข้าราชของตน  หากผู้พิพากษาหรือศาล มีความ
เข้าใจผิดหรือมีมิจฉาทิฏฐิ การคิดการกระทําและการประกอบอาชีพต่างๆ ย่อมจะถูกต้องไปไม่ได้ 
ความเห็นชอบหรือความเข้าใจชอบของผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องอยู่ในระดับของความมีศีลธรรม 
คุณธรรม ตามหลักพุทธปรัชญาที่ผู้วิจัยนํามาบูรณาการ การกระทําชอบ หมายถึง การทําการงานท่ี
ถูกต้องและการกระทําน้ันต้องไม่ไปเบียดเบียนตัดรอนชีวิต ตลอดจนการกระทําในลักษณะล่วงล้ําสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน ตลอดจนกาประพฤติผิดในทางเพศ ซึ่งในการพิจารณาพิพากษาคดี ต้องเว้นจากการ
เบียดเบียนหรือตัดรอนชีวิตของผู้อ่ืน กระทําการทุกอย่างด้วยเมตตาจิต เมตตากายกรรม เพ่ือความ
อนุเคราะห์แก่ผู้อ่ืน งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของมิได้ให้โดยกระทําการด้วยความเคารพในกรรมสิทธ์ิ
หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน งดเว้นจากการประพฤติผิด การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การประกอบอาชีพที่
สุจริตถูกต้องตามทํานองครองธรรม มีความชอบธรรมและไม่เป็นภัยแก่ผู้อ่ืน ซึ่งการพิจารณาพิพากษา



 ๑๒๙ 

คดีผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยการฉ้อโกง หลอกลวง ประจบสอพลอหรือบีบ
บังคับขู่เข็น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญท่ี ๑ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ ใน
มรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ว่าด้วยสัมมาทิฎฐิ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และอคติ สามารถแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากผู้พิพากษาหรือศาลได้ยึดมั่นในคําสอนของพุทธ
ปรัชญาข้อน้ีแล้ว เช่ือได้ว่าความบริสุทธ์ิยุติธรรมแห่งการพิจารณาพิพากษาคดีย่อมเกิดขึ้นในสังคมไทย
แน่นอน” ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ เป็นต้นแบบ
ของปัญหาและการแก้ปัญหาทุกอย่าง อริยสัจ ๔ สามารถนําไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับ
ปัญหาได้ทุกอย่าง แม้ในทางการบังคับใช้กฎหมายก็ใช้ตัวน้ีไปได้ถ้าผู้พิพากษาหรือศาลนํามาใช้และใช้
ให้เสมอเหมือนกัน มันไปติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้น ติดขัดที่ผู้พิพากษาหรือศาล ก็แก้ไปตามน้ันเป็นจุดๆ 
ไป” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ สามารถนําไป
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี โดยทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายให้ถ่องแท้ว่าความไม่เป็นธรรมเปรียบเสมือนกับการเกิดขึ้นของความทุกข์ ซึ่งต้องกําหนดรู้
และยอมรับว่ามันเป็นทุกข์หรือมีปัญหา ส่วนสาเหตุของความไม่เป็นธรรมน้ันเปรียบเสมือนกับสาเหตุ
ของความทุกข์ ซึ่งต้องกําจัดหรือละมันให้ได้ ส่วนความเป็นธรรมนั้นก็คือ การหมดทุกข์หรือหมด
ปัญหาซึ่งจะต้องรู้ว่าได้กําจัดหรือละสาเหตุของความไม่เป็นธรรมได้แล้ว สุดท้ายก็คือ วิธีการสร้างให้
เกิดความเป็นธรรมขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็เปรียบเสมือนกับมรรค คือ ต้องรู้ว่าได้ปฏิบัติ
ตามแนวทางวิธีการหรือเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนําหลักอริยสัจ ๔ 
ในมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และหลักอคติ ๔ ไปบูรณาการ
กับการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาลได้” สอดคล้อง
กับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาลจะทําให้ลด ละ เลิก ความรัก โลภ โกรธ 
หลง เพราะหลักธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจทําให้เกิดสติสัมปชัญญะ เกิดปัญญามองเห็นความเป็นธรรม 
ไม่เกิดความลําเอียง” สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มา
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยประยุกต์เน้ือหาของอริยสัจ ๔ เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรม
หรือการสัมมนาของผู้พิพากษาหรือศาลในทุกระดับจะทําให้การใช้ดุลพินิจเป็นอย่างเป็นธรรม” 
สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวว่า “การนําอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาลทําให้เกิดผลดี คือ ทําให้การ
ใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาหรือศาลมีเหตุมีผลที่เกิดขึ้นมาจากสติปัญญาทําให้มีหลักยึดในเรื่องของความ
เป็นธรรมไม่ลําเอียง”   สอดคล้องกับ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ได้กล่าวว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มา
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาล จะ
ทําให้การใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเกิดความเป็นธรรมไม่ลําเอียง”   



 ๑๓๐ 

 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกันคือ การบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาหรือศาล มีปัญหาข้อบกพร่อง กล่าวคือ 
ยังเป็นการใช้ดุลพินิจของตัวบุคคล จึงอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลย 
ดังน้ัน ด้วยหลักพุทธปรัชญาจึงต้องนําหลักอริยสัจ ๔ ในมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ว่าด้วย สัมมาทิฏฐิ 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และอคติ ๔ มาแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจ โดย
ปลูกฝังให้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และให้ปราศจากอคติ ๔ พิจารณาพิพากษาคดี
ตามความเป็นจริงถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 



 ๑๓๑ 

ตารางที่ ๔.๓ การนําหลักพุทธปรัชญามาบรูณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
        ยุติธรรมด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 

หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ มาบูรณาการด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 
- ก า ร พิ จ า ร ณ า
พิพ ากษ า  จ ะ ต้ อ ง มี
ความเห็นชอบ ไม่ละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
ด้ วยการมี อค ติ  ไม่ มี
ความคิดที่จะไปใส่ร้าย
หรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่
บริ สุท ธ์ิ ไ ด้รับผล ร้าย
หรือกลายเป็นผู้กระทํา
ผิด ในลักษณะเห็นผิด
เป็นชอบ  

- ก า ร พิ จ า ร ณ า
พิพ ากษาจะ ต้ อ ง ไ ม่
กระทําการใช้อํานาจ
หน้าที่ ในของหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายอาญา 
ไ ป เ บี ย ด เ บี ย น ห รื อ
บั ง คั บ ข่ ม ขื น ใ จ ใ ห้ ผู้
บ ริ สุ ท ธ์ิ ก ล า ย เ ป็ น
ผู้กระทําความผิด 

- ก า ร พิ จ า ร ณ า
พิพากษา จะต้องบังคับ
ใช้กฎหมายอาญา ตาม
กฎหม า ย  ร ะ เ บี ย บ 
ข้ อ บั งคั บ  ตลอดจน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
และสํานึกตระหนักใน
ความเป็นข้าราชการที่ดี
ของตน   

- ก า ร พิ จ า ร ณ า
พิพากษา  จะต้อง
บังคับใช้กฎหมาย
อ าญ า ด้ ว ย ค ว า ม
ยุติธรรม ไม่ลําเอียง
เพราะชัง ไม่ลําเอียง
เพราะรัก ไม่ลําเอียง
หลง และไม่ลําเอียง
เพราะกลัว  

 
๔.๔ การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษของราชทัณฑ์ที่บูรณาการด้วยหลักพุทธ
ปรัชญา 

การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสุดท้ายของ
กระบวนการยุติธรรม มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดให้เป็นไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 
หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย โดยการบังคับโทษอาญา ซึ่งได้แก่ประหารชีวิต 
จําคุก กักขัง การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในช้ันของงานราชทัณฑ์น้ันจะใช้เรือนจําหรือทัณฑสถาน เป็น
หน่วยปฏิบัติทําหน้าที่ในการควบคุมผู้กระทําผิดไว้มิให้หลบหนี ตลอดระยะเวลาตามกําหนดโทษ แต่
ขณะเดียวกันก็จะต้องอบรมแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทําผิด ให้กลับตัวเป็นคนดีภายหลังจากพ้นโทษ
แล้ว การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดภายในที่คุมขัง ซึ่งได้แก่เรือนจําหรือทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
จึงเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างการใช้เรือนจําหรือทัณฑสถาน เป็นสถานที่
ควบคุมเพ่ือการประหารชีวิต จําคุก กักขัง ตลอดจนเป็นสถานที่อบรมแก้ไข ฟ้ืนฟูพฤตินิสัยเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทําผิด ทั้งน้ีภายใต้หลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน หลักอาชญา
วิทยา หลักทัณฑวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร์ และหลักมนุษยธรรม เพ่ือให้ผู้กระทําผิดเป็นคนดี
ภายหลังพ้นโทษเป็นที่พ่ึงปรารถนาของสังคมไม่กลับไปกระทําผิดซ้ําอีก จากอํานาจหน้าที่ภารกิจและ
ความรับผิดชอบของงานราชทัณฑ์ดังกล่าว งานราชทัณฑ์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ



 ๑๓๒ 

เก่ียวเน่ืองกับการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาดอาชญากรรมทั้งในระยะสั้นได้แก่การกักขัง ระยะยาว
ได้แก่ การจําคุก และตลอดไปโดยการตัดโอกาสมิให้กลับมากระทําผิดโดยสิ้นเชิงโดยการประหารชีวิต 
ซึ่งจําเป็นต้องใช้วิทยาการความรู้หลายด้าน ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมเคราะห์ และ 
วิชาชีพในด้านต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานช่างฝีมือ ช่างเทคนิคในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือ
ดําเนินการควบคุม อบรมแก้ไข ฝึกวิชาชีพแก่ผู้กระทําผิดอย่างมีประสิทธิภาพ  ลักษณะพิเศษของงาน
ราชทัณฑ์อีกประการหน่ึงก็คือ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยทันทีไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธหรือบ่ายเบ่ียงได้
กล่าวคือ เมื่อมีคําสั่งของศาลหรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย สั่งให้คุมขัง
บุคคลใดไว้ภายในเรือนจําหรือทัณฑสถาน ก็จะต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวทันทีโดยไม่สามารถที่
จะปฏิเสธบ่ายเบ่ียงที่จะไม่รับตัวบุคคลน้ันไว้คุมขังภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานได้ ถึงแม้ว่าบุคคลน้ัน
จะเป็นผู้ที่มิได้กระทําความผิดตามที่กล่าวหา ฟ้องร้อง จนถูกพิพากษาลงโทษทางอาญาก็ตาม ซึ่ง
ลักษณะพิเศษเช่นน้ี ทําให้งานราชทัณฑ์มีความสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อนในการลงโทษ และแก้ไข
ผู้กระทําผิด อีกทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ในการควบคุมผู้ต้องขังของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการบังคับโทษซึ่งได้แก่ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อีกส่วนหน่ึงที่นอกจากอาศัยความรู้ด้าน
ต่างๆ จึงจะสามารถบังคับโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นการประหารชีวิต จําคุก กักขัง ให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงถือเป็นการอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม
อย่างถ่องแท้  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานราชทัณฑ์จะได้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน โดยมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มี
การนําสหวิทยาการต่างๆ เข้ามาปรับใช้กับการปฏิบัติอยู่เป็นระยะๆ เช่น แนวคิดทางด้านอาชญา
วิทยาสมัยใหม่ แนวคิดทางด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
 ปรัชญาของการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน การบริหารงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วยตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ แม้จะมี
เป้าหมายเดียวกัน คือการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม แต่ในทางปฏิบัติตามความเป็น
จริงหน่วยงานตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ กลับมีวีคิด วิธีการปฏิบัติไปคนละแนวทาง การมอง
ปัญหา การวางนโยบายทางอาญาต่างๆ มักจะขาดการประสานและขาดความร่วมมือ ขาดการ
แลกเปล่ียนคุณประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทําให้เป้าหมายที่ต้ังไว้ คือการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมยังไม่บังเกิดผลดีเท่าที่ควร การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ก็ยังคงขึ้นอยู่กับ
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติกับผู้กระทําผิดซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวบุคคล ซึ่งแต่ละคนอาจใช้ดุลพินิจ
ตามอําเภอใจ จนเกิดความผิดพลาดจากการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้เสมอ ในทางพุทธปรัชญามองว่า 
หากมีการใช้ดุลพินิจที่เกิดจากความเห็นผิด หรือ มิจฉาทิฏฐิ โดยมีอวิชชาครอบงําจิตใจ อาจเกิดการ
เห็นผิดเป็นชอบได้ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์เมื่อมีความเห็นผิดเป็นชอบก็จํานําไปสู่การใช้ดุลพินิจบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาบังคับโทษแก่ผู้กระทําผิดในทางที่ทําให้เกิดผลร้ายแก่ผู้กระทําผิดได้ ซึ่งหากเป็น 



 ๑๓๓ 

เช่นน้ีก็จะเป็นการก่อให้เกิดความทุกข์ หรือปัญหาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ ๑ ได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะต้องบังคับโทษอย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ไม่ใช่โอนอ่อนผ่อนตามอํานาจตามอําเภอใจของตนเอง หรือตามอํานาจของผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง ซึ่งความไม่ยุติธรรมน้ันจะเกิดขึ้นจากความเอนเอียงมีอคติของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์น่ันเอง”  
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ได้กล่าวว่า “ราชทัณฑ์น้ันก็ขึ้นคงอยู่กับคนที่เป็น
ผู้ใช้ดุลพินิจ ปัญหาเกิดขึ้นเน่ืองจาก การวินิจฉัยเกิดจากการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นเรื่องของบุคคล ถ้าหาก
บุคคลมีอคติก็จะเกิดความไม่รอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายอาญาบังคับโทษแก่ผู้
บริสุทธ์ิได้เช่นกัน”  สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “เจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์มีอํานาจหน้าที่ บังคับโทษทางอาญาให้เป็นไปตามคําสั่งของศาลหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานผู้
มีอํานาจตามกฎหมาย ก็อาจจะใช้ดุลพินิจเกินกว่าที่กฎหมายให้อํานาจ เช่น มีการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง มีการใช้ความรุนแรง หรืออาจมีการทุจริตต่อหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขัง ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถบังคับโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้
กล่าวว่า  “เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ต้องรับภาระหนักในการควบคุมผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดี ที่ต้องใช้เวลานาน เมื่อผู้ต้องขังถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจําหรือทัณฑสถานนานๆ ก็จะ
เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เน่ืองจากการใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งหรือสั่งการ
ต่างๆ แล้วไปกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องขังหรืออาจจะกระทําการใดๆ เกินกว่าที่กฎหมายให้อํานาจแก่
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์”  สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าวว่า “เจ้า
พนักงานราชทัณฑ์ต้องรับภาระหนัก เน่ืองจากผู้ต้องขังล้นคุกผู้ต้องขังอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีใช้
เวลานาน ทําให้เกิดการถ่ายทอดนิสัยเรียนรู้พฤติกรรมแล้วรวมตัวกันกระทําความผิดอาญาซ้ําขึ้นอีกใน
เรือนจํา เมื่อเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งต่างๆ แก่ผู้ต้องขังมักจะถูกต่อต้านว่า
กระทบต่อสิทธิ ส่วนหน่ึงการใช้อํานาจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ก็อาจจะใช้ดุลพินิจเกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด”สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวว่า “หน่วยงาน
ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งประกอบด้วยตํารวจ อัยการ 
ศาล แล้วก็ไปส่งราชทัณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่น้ัน ราชทัณฑ์ต้องรับผู้กระทําผิดที่ศาลสั่งลงโทษไป
ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการประหารชีวิต จําคุก หรือกักขัง ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติในขั้นตอนของเรือนจํา 
โดยไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของศาลได้ ดังน้ัน เมื่อผู้กระทําผิดอยู่ในเรือนจําก็อาจจะมี
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์แล้วอาจเกิดการละเมิดเกินกว่าที่กฎหมายให้อํานาจไว้ก็
เป็นได้ ซึ่งราชทัณฑ์ต้องทําตามที่ศาลสั่งทํานอกเหนือไม่ได้”  สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของราชทัณฑ์ เป็นไปตามคําสั่งหรือคํา
พิพากษาของศาลหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานผู้มี อํานาจตามกฎหมาย ในช้ันของราชทัณฑ์ก็
เช่นเดียวกับตํารวจ อัยการ ศาล แม้ว่าโดยหลักการจะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
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แต่ในทางปฏิบัติแล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อาจใช้ดุลพินิจปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบาง
คนเกินกว่าที่กฎหมายให้อํานาจไว้ เช่น ผู้ต้องขังบางคนอาจได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ หากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันมาก่อน หรือในบางกรณีหากผู้ต้องขังเป็นคนที่ร่ํารวย มี
เงิน มีทรัพย์สิน หรือมีอิทธิพล เจ้าหน้าที่บางคนอาจใช้อํานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ตามกฎหมาย อํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ต้องขังน้ันๆ โดยเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ หรือมี
ความสัมพันธ์เชิงเอ้ือประโยชน์ก็เป็นไปได้แต่ก็เป็นส่วนน้อย”  
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญท้ัง ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการบังคับใช้โทษซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ มีข้อบกพร่องอยู่
ที่การใช้ดุลพินิจที่อาจเกิดความเอนเอียง ไม่ละเอียดรอบคอบ มีความเห็นผิด ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในจิตใจที่ยังคงมีความรัก โลภ โกรธ หลง อาจใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดไปละเมิด หรือกระทําเกินกว่า
ที่กฎหมายให้อํานาจในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดได้ ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาดังกล่าว สามารถบูรณาการ
หรือเติมเต็มด้วยหลักพุทธปรัชญา เพ่ือแก้ไขให้ดีขึ้นสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ด้วยหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ 
มรรค และอคติ ๔ ซึ่งมีรายละเอียดของการบูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญาดังต่อไปน้ี 
 อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔  ได้แก่ การท่ีพนักงานราชทัณฑ์จะต้องมี
ความเห็นชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีอคติ ไม่ลําเอียงเพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง และ
เกรงกลัวอํานาจอิทธิพลใดของผู้ต้องขัง ไม่มีความคิดที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ที่บริสุทธ์ิได้รับ
ผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระทําผิด ในลักษณะเห็นผิดเป็นชอบ และไม่ใช้อํานาจหน้าที่ไปเบียดเบียน
หรือบังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําความผิด การบังคับโทษต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
และสํานึกตระหนักในความข้าราชของตน  หากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความเข้าใจผิดหรือมีมิจฉาทิฏฐิ 
การคิดการกระทําและการประกอบอาชีพต่างๆ ย่อมจะถูกต้องไปไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์
ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๑ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ ในมรรคมีองค์ ๘ ในข้อที่ว่าด้วย สัมมาทิฏฐ ิ
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และอคติ ๔ สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการบังคับโทษของ
ราชทัณฑ์ได้ เพราะหากราชทัณฑ์ยึดมั่นน้อมนําหลักธรรมดังกล่าวไปประพฤติปฏิบัติ เช่ือได้ว่าการ
บังคับโทษแก่ผู้กระทําความผิดที่อยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์จะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน” 
สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๒ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ เป็นต้นแบบของปัญหาและ
การแก้ปัญหาทุกอย่าง อริยสัจ ๔ สามารถนําไปประยุกต์แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ดับปัญหาได้ทุกอย่าง 
แม้ในทางการบังคับโทษของราชทัณฑ์ก็ใช้ตัวน้ีไปได้ และถ้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เก่ียวข้องนํามาใช้
และใช้ให้เสมอเหมือนกัน มันไปติดตรงไหนก็แก้ตรงน้ันติดที่ราชทัณฑ์ ก็แก้ไปตามน้ันเป็นจุดๆ ไป” 
สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๓ ได้กล่าวว่า “อริยสัจ ๔ สามารถนําไปบูรณาการกับ
การบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี โดยทําความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้ถ่องแท้
ว่าความไม่เป็นธรรมเปรียบเสมือนกับการเกิดขึ้นของทุกข์ ซึ่งจะต้องกําหนดรู้ และยอมรับว่ามันเป็น
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ทุกข์ ซึ่งต้องกําจัดหรือละมันให้ได้ ส่วนความเป็นธรรมน้ันก็คือ การหมดทุกข์หรือหมดความอยุติธรรม 
ซึ่งต้องรู้ว่าได้กําจัดหรือละสาเหตุของความอยุติธรรมได้ หลักสุดท้ายก็คือ วิธีการสร้างหรือทําให้เกิด
ความยุติธรรมขึ้นมา ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษก็เปรียบเสมือนกับมรรค คือ
ต้องรู้ว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีการหรือเส้นทางยุทธศาสตร์แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
นําหลักอริยสัจ ๔ ไปบูรณาการกับการบังคับโทษในช้ันของราชทัณฑ์ได้” สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ 
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๔ ได้กล่าวว่า “การนําอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้าน
การบังคับโทษของราชทัณฑ์ จะทําให้มีความคิดที่ถูกต้องลด ละ เลิก ความรัก โลภ โกรธ หลง ลงได้
เพราะหลักธรรมจะช่วยขัดเกลาจิตใจทําให้เกิดสติ ปัญญามองเห็นความเป็นจริงเกิดความเป็นธรรมไม่
ลําเอียง มีศีลธรรม คุณธรรมเป็นหลักคิด” สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๕ ได้กล่าว
ว่า “การนําหลักอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการบังคับโทษเป็นสิ่งที่
จําเป็นโดยประยุกต์เน้ือหาของอริยสัจ ๔ เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาของเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ในทุกระดับ ทุกหลักสูตร ก็จะนําให้การใช้ดุลพินิจในการบังคับโทษเกิดความละเอียด
รอบคอบและเป็นธรรม” สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๖ ได้กล่าวว่า “การนํา
อริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการบังคับโทษของราชทัณฑ์น้ัน จะทํา
ให้เกิดผลดี คือ ทําให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีสติปัญญา ทําให้ไม่ลําเอียงหรือเกิดอคติ
ไปตามอําเภอใจของตัวบุคคล รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี” สอดคล้องคําสัมภาษณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ ๗ 
ได้กล่าวว่า “การนําอริยสัจ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการบังคับโทษซึ่งอยู่
ในอํานาจราชทัณฑ์ น้ันจะทําให้การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดเป็นไปด้วยความละเอียด
รอบคอบไม่เลือกปฏิบัติ หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ไม่มีการกระทําที่ทารุณโหดร้าย 
หรือกระทําในการสร้างความทุกข์ หรือปัญหาแก่ตัวผู้ต้องขัง” 
 กล่าวโดยรวมได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๗ ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องกัน คือ การบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของราชทัณฑ์ มี
ปัญหาข้อบกพร่อง กล่าวคือ การดําเนินการใดๆ ในช้ันของการบังคับโทษยังเป็นการใช้ดุลพินิจของตัว
บุคคล ซึ่งก็ได้แก่ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ อาจทําให้เกิดความไม่รอบคอบในการใช้ดุลพินิจขึ้นได้เสมอ 
ดังนั้น ด้วยหลักพุทธปรัชญาจึงต้องนําหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ มาแก้ปัญหา
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจในการบังคับโทษ โดยการปลูกฝังให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่มีพ้ืนฐาน
มาจากความเห็นชอบ หรือ สัมมาทิฏฐิ คือให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ให้มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการบังคับโทษ 
 
 



 ๑๓๖ 

ตารางที่ ๔.๔ การนําหลักพุทธปรัชญามาบรูณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ    
ยุติธรรมด้านการบังคับโทษ 

 

หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔ มาบูรณาการด้านการบังคับโทษ 
- การบังคับโทษของเจ้า 
หน้าที่ราชทัณฑ์ จะต้อง
มีความเห็นชอบ ไม่ละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
การมีอคติ ไม่มีความคิด
ที่จะไปใส่ร้ายหรือกลั่น
แกล้งให้ผู้ที่บริสุทธ์ิได้รับ
ผลร้ายหรือกลายเป็น
ผู้กระทําผิด ในลักษณะ
เห็นผิดเป็นชอบ  

- การบังคับโทษของ
ร า ช ทั ณ ฑ์ จ ะ ต้ อ ง
กระทําการบังคับใช้
กฎหมายอาญา โดยไม่
ใ ช้ อํ านาจหน้ าที่  ไป
เบียดเบียนหรือบังคับ 
ข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิ
กลาย เป็ นผู้ ก ระทํ า
ความผิด 

- เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
จ ะ ต้ อ ง บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายอาญาตาม
กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจน
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น
วิชาชีพ  และสํานึก
ตระหนักในความเป็น
ข้าราชการท่ีดีของตน  

- เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
จ ะ ต้ อ ง บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายอาญาด้วย
ความ ยุ ติ ธรรม  ไม่
ลําเอียงเพราะรัก ไม่
ลําเอียงเพราะชัง ไม่
ลําเ อียงเพราะหลง 
และลําเอียงเพราะ
กลัว  

 
๔.๕ บทสรุป  
 การบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมด้วยหลัก
พุทธปรัชญา ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของตํารวจ ด้านการฟ้อง
คดีซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของอัยการ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของศาล และ
ด้านการบังคับโทษซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของราชทัณฑ์ จะเห็นได้ว่าหลักพุทธปรัชญาที่ผู้วิจัยนํามา
บูรณาการหรือเติมเต็มการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ได้แก่ 
หลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ น้ัน สามารถทําให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม สมบูรณ์ขึ้นหรือเกิดความเป็นธรรมมากย่ิงขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายอาญาและด้านพุทธปรัชญา ส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าหลัก
พุทธปรัชญาที่ว่าด้วยอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ ที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นหลักในการบูรณา
การการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมน้ัน สามารถแก้ไขหรือเติมเต็มให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเห็นชอบ ความเข้าใจชอบ ดังน้ันดุลพินิจที่เกิดจากความเห็นชอบ ความเข้าใจชอบ เป็นการ
เห็นการเข้าใจอย่างมีสัมมาทิฏฐิน่ันเอง คือ เห็นหรือเข้าใจถึงความอยุติธรรม สาเหตุแห่งความ 
อยุติธรรม ความยุติธรรม และวิธีการที่จะปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม เพราะเมื่อเข้าใจถึงหลักการ 
เป้าหมาย วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น
ระบบ เป็นเหตุเป็นผล จะก่อให้เกิดความมีศีลธรรม และศีลธรรมจะทําให้ความกล้าหาญที่จะทําในสิ่ง



 ๑๓๗ 

ที่ถูกต้อง จนนําไปสูความโปร่งใส ในขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ 
เพราะมีความประพฤติดีงามท้ังทางกาย วาจา ใจ มีความสะอาด (ศีล) มีความสงบ (สมาธิ) มีความ
สว่าง (ปัญญา) ซึ่งผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ก็มีความเห็นที่ตรงกันว่า สามารถแก้ไขหรือเติมเต็มการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยหลักพุทธปรัชญาดังที่กล่าวมา 
 การบูรณาการแนวคิดระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมและหลัก
พุทธปรัชญาท่ีว่าด้วยอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบขององค์
ธรรมต่างๆ ที่ผู้วิจัยเลือกมาเพ่ือให้เห็นภาพหรือสอดคล้องกับแนวคิดทางการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกระบวนการยุติธรรม  
 ข้อบกพร่องของแนวคิดทางการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ด้านการบังคับโทษ น้ีเมื่อ
บูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญาดังกล่าวแล้ว สามารถแก้ไขหรือเติมเต็มให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบูรณาการหรือเติมเต็มได้ด้วยหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔  จึงสามารถเกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญาน้ัน จะมีความสมบูรณ์ในงานวิจัยได้ต้องอาศัยการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์
โดยตรง และผู้ทรงภูมิปัญญาดังที่ได้ศึกษาผลสัมภาษณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคลดังกล่าวในแบบ
สัมภาษณ์แล้วน้ัน และจักได้อภิปรายผลจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
และบทคําสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญดังจะได้กล่าวถึงในบทท่ี ๕ ต่อไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา มี
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบังคับใช้กฎหมาอาญาในกระบวนการยุติธรรม  ๒) เพ่ือศึกษาหลัก
พุทธปรัชญาที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ๓) เพ่ือบูรณาการการ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทาง
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัญหาหรือข้อบกพร่องของการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านพิจารณาพิพากษาคดี และด้าน
การบังคับโทษ ปัญหาข้อบกพร่องทั้ง ๔ ด้าน สามารถบูรณาการด้วยหลักอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค 
และอคติ ๔ ประการ สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 
๕.๑  บทสรุป 
 สําหรับการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนว
พุทธปรัชญา” ในคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบ
ไปด้วยหน่วยงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษา
คดี  ด้านการบังคับโทษ น้ันต้องอาศัยดุลพินิจของส่วนตัวของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายอาญา จึงยังคงมีความบกพร่องอาจใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายไปตามอําเภอใจ ข้อบกพร่อง
น้ีเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญา ขาดความรู้เก่ียวกับความจริงของชีวิต ที่เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลในการส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจซึ่งได้แก่ ความมีศีลธรรม การขาด
ความรู้ทางศีลธรรมทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ความยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องดีงาม ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เสียสละ ไม่อดทน ไม่หมั่นเพียร ไม่มีระเบียบวินัย ไม่คํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ความเคารพ
ต่อกฎหมาย และไม่บังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างเป็นธรรม การใช้ดุลพินิจกระทําตามอําเภอใจของ
ตนเองเพ่ือให้ตนเองและพวกพ้องได้ประโยชน์ นําไปสู่การเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อนจึง
เป็นทุกข์ ซึ่งจากผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะรูปแบบงานวิจัยที่ศึกษา เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษา
คดี ด้านการบังคับโทษ  และจากการต้ังวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ี พบว่า 



๑๓๙ 

ก. ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 จากงานวิจัยสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นอํานาจ
หน้าที่ของตํารวจมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง เน่ืองจากเป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของบุคคลหรือของ
เจ้าหน้าที่หากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจของตนเอง การสืบสวนสอบสวนก็จะไม่ได้
ความจริงที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม คนที่ทําผิดอาจไม่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนคนที่ไม่ได้
ทําผิดอาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนํา
ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีได้ แต่ถูกกระแสสังคมหรือสื่อมวลชนกดดันก็อาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเสีย
เองโดยใช้วิธีการทารุณกรรม หรือยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธ์ิ หรืออาจจะเป็นการสร้างพยานหลักฐาน
เป็นเท็จขึ้นมาให้สามารถปิดคดีได้รวดเร็วเพ่ือลดแรงกดดัน ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีก็เป็นการสร้างความทุกข์
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริสุทธ์ิ เน่ืองจากอาจจะต้องสูญเสียอิสรภาพไม่วันใดก็วันหน่ึง ตลอดจนเกิดความทุกข์
แก่บุคคลที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่อแม่ พ่ีน้อง บุคคลในครอบครัวที่จะต้องมาพลอยทุกข์ใจกับ
การกระทําที่ไม่ชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งก็คือความทุกข์ของสังคมส่วนรวม เน่ืองจากเกิด
ความหวาดระแวงว่าวันไม่ใดวันหน่ึงตนเองหรือคนในสังคมอาจโดนยัดเยียดข้อหาให้กลายเป็นแพะรับ
บาปโดยที่ไม่ได้กระทําผิดขึ้นก็เป็นไปได้ 

ข. ด้านการฟ้องคดี 
 จากงานวิจัยสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
อัยการมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง เน่ืองจากยังเป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือ
อัยการน่ันเอง ในช้ันของอัยการน้ันหากเจ้าพนักงานตํารวจทําสํานวนการสอบสวนให้อ่อนหรือไม่
รัดกุม หากอัยการใช้ดุลพินิจไม่รอบคอบหรือใช้ดุลพินิจโดยอําเภอใจของตน แล้วยึดถือตามสํานวน
สอบสวนที่ทางตํารวจเสนอ ก็อาจเกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนแก่ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีน้ันๆ ได้ 
หากเป็นเช่นน้ีก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องคดี เน่ืองจากผู้ที่ถูกฟ้องคดีจะต้องตก
เป็นจําเลยและอาจต้องสูญเสียอิสรภาพ หากไม่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวก็จะต้องถูกส่งตัวเข้าคุมขัง
ยังเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งถ้าหากจําเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิมิได้เก่ียวข้องกับการกระทําผิด แต่ถูกยัด
เยียดข้อหาและไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิได้ ก็จะเกิดความทุกข์ทั้ง
ทางกายและทางใจ เน่ืองจากต้องพลัดพรากจากบุคคลสิ่งของอันเป็นที่รักและต้องประสพกับบุคคล 
สิ่งของ สถานที่ที่ไม่พึงประสงค์ ความทุกข์ดังกล่าวยังตกไปถึงญาติ พ่อแม่ พ่ีน้อง บุคคลในครอบครัว 
ซึ่งจะต้องมาพลอยเป็นทุกข์ใจกับผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องคดีด้วย  

ค. ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี 
 จากงานวิจัยสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็น
อํานาจของศาลหรือผู้พิพากษามีปัญหาหรือข้อบกพร่อง เน่ืองจากยังเป็นการใช้ดุลพินิจส่วนตัวของ
บุคคลซึ่งก็คือผู้พิพากษาหรือศาล อาจจะใช้ตามอําเภอใจที่ตนมีอยู่ เน่ืองจากการค้นหาความจริงของ
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ศาลน้ันใช้ระบบกล่าวหา ศาลหรือผู้พิพากษาทําหน้าที่เป็นคนกลางโดยพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลย ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายโจทก์มีพยานหลักฐานที่แน่นหนาแต่เป็นพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายกล่าวหาจําเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธ์ิ 
และจําเลยไม่สามารถที่จะหาพยานหลักฐานมาหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ที่กล่าวหาตนได้ 
หากศาลหรือผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจลงโทษแก่จําเลยที่เป็นผู้บริสุทธ์ิ ความไม่ยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นทันที 
เพราะฉะน้ันแม้ในช้ันของการพิจารณาพิพากษาคดี ก็มีโอกาสท่ีจะใช้ดุลพินิจแล้วเกิดความผิดพลาด
ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จําเลยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากต้องพลัดพรากจาก
บุคคล สิ่งของ สถานที่ตนรักมีญาติ พ่อแม่ พ่ีน้อง และบุคคลในครอบครัว  

ง. ด้านการบังคับโทษ 
 จากงานวิจัยสรุปได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษทางอาญา ซึ่งอยู่ใน
อํานาจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ มีปัญหาหรือข้อบกพร่อง เน่ืองจากในช้ันน้ีการใช้ดุลพินิจยังคงเป็น
เรื่องส่วนตัวของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ที่จะบังคับเอากับเน้ือตัวร่างกายของผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ภายใน
เรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษ เน่ืองจากการท่ีบุคคล
ที่ถูกศาลสั่งให้ต้องรับโทษกักขัง จําคุก หรือประหารชีวิตน้ัน เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของบุคคลใด ๆ 
ทั้งสิ้น การถูกกําจัดสิทธิเสรีภาพ การต้องมาพลัดพรากจากบุคคล สิ่งของ สถานที่อันเป็นที่รัก ต้อง
ประสพพบเจอกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ซึ่งไม่พึงปรารถนา จะต้องถูกบังคับให้ทําตามกฎหมาย  
กฎระเบียบของที่คุมขัง ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องฝืนใจทํา บางครั้งผู้ที่ถูกคุมขังอาจจะได้รับอันตรายแก่
กายและจิตใจ จากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจอย่างไม่เป็นธรรม 
 ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ด้านการบังคับโทษ 
ยังเป็นการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่
สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ
ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนยุติธรรม 
 งานวิจัยน้ีผู้วิจัยมีเจตนารมณ์ที่จะบูรณาการหลักพุทธปรัชญา ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกหลักธรรมท่ี
เห็นว่าน่าจะบูรณาการหรือเติมเต็มการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน ให้
สมบูรณ์ขึ้นได้ โดยจะได้แสดงวิธีการบูรณาการในแต่ละด้านเมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาญาแล้ว
เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่อง เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมสมบูรณ์แบบ
ขึ้นตามแนวคิดของพุทธปรัชญา โดยมีการจับคู่เป็นประเด็นๆ ไป แต่ก่อนที่จะแสดงการจับคู่ของการ 
บูรณาการในแต่ละด้านที่มีการบังคับใช้กฎหมาย จะขอแสดงแนวคิดหลักพุทธปรัชญา ดังต่อไปน้ี 
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 อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และอคติ ๔ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ ได้แก่ มรรค อธิบายความได้ว่า การท่ีเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
จะต้องมีความเห็นชอบ เข้าใจชอบ ถือเป็นข้อสําคัญที่สุด เพราะว่าพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์มี
จุดเร่ิมต้นและมีศูนย์รวมอยู่ที่เจตนาหรือมโนกรรม ถ้ามีความเข้าผิดหรือมิจฉาทิฎฐิ การคิด การพูด 
และการกระทําต่าง ๆ ย่อมจะถูกต้องไปไม่ได้ ความเห็นชอบหรือความเข้าใจชอบของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายจะต้องอยู่ในระดับความมีศีลธรรม คุณธรรม เช่น เห็นว่าทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว บุญ
บาปมีจริง มีความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป การที่ เจ้าหน้าที่ผู้ บังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ประกอบการงานที่ถูกต้องชอบธรรม และการกระทําน้ันต้องไม่เบียดเบียนตัดรอนชีวิต ตลอดจนการ
กระทําในลักษณะล่วงล้ํากรรมสิทธ์ิในสิ่งของของผู้อ่ืน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาต้องเว้น
จากการเบียดหรือตัดรอนชีวิตผู้อ่ืน ต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างด้วยเมตตาจิตและเมตตากายกรรม การ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาจะต้องเว้นจากการเลี้ยงชีพด้วยการฉ้อโกง หลอกลวง ประจบ
สอพลอ หรือบีบบังคับขู่เข็ญหลอกลวงผู้อ่ืน เป็นต้น 
 ๒) อคติ ๔ อธิบายความได้ว่า การท่ีเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องเว้นจากการประพฤติ
ที่ไม่ถูกทาง หรือไม่ไปตามทางที่ชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น ฉันทาคติคือลําเอียงเพราะรัก โทสาคติ คือ
ลําเอียงเพราะโกรธ โมหาคติคือ ลําเอียงเพราะหลง และภยาคติคือ ลําเอียงเพราะกลัว   

๑) การนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการปรับใช้กับการบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นอํานาจของตํารวจย่อมก่อให้เกิดผลดีช่วยลดความ
โกรธ ความโลภ ความหลง จากการใช้อํานาจตามอําเภอใจ ลดความอคติ กําจัดอคติทุกประการ ให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทําให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาในด้านการสืบสวนสอบสวนเกิดความ
เที่ยงตรง กล่าวคือ 

การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการสืบสวนสอบสวนซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
ตํารวจ มีปัญหาหรือข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้ดุลพินิจที่อาจใช้ตามอําเภอใจจนเกิดความลําเอียงอันมีสา
เหคุจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ผลก็คือทําให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม หาก
บูรณาการแก้ไขปัญหาด้วย มรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔  การสืบสวนสอบสวนจะกระทําด้วยความ
เห็นชอบ สืบสวนสอบสวนด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยไม่คิดใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้บริสุทธ์ิได้รับ
ผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระผิด การปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน หรือการกระทําการสืบสวนสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ จะต้องไม่เบียดเบียน บังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําผิด การประกอบ
อาชีพที่เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน จะต้องไม่เป็นไปเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง การสืบสวนสอบสวนต้องทําอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาความ
เป็นธรรม ไม่สืบสวนสอบสวนที่ประกอบไปด้วยการลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียง
เพราะหลง และลําเอียงเพราะกลัว 



๑๔๒ 

๒) การนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการปรับใช้กับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการฟ้องคดี ซึ่งเป็นอํานาจของอัยการย่อมก่อให้เกิดผลดีช่วยลดความโกรธ ความโลภ ความ
หลง จากการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ลดความมีอคติ กําจัดอคติทุกประการ ทําให้เกิดความยุติธรรม
แก่ทุกฝ่าย การอํานวยความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีอาญาเกิดความ
เป็นธรรม กล่าวคือ 

การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการฟ้องคดีอาญาซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของอัยการ มี
ปัญหาหรือข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้ดุลพินิจที่อาจใช้ตามอําเภอใจจนทําให้เกิดความลําเอียง ซึง่มสีาเหตุมา
จากความโลภ ความโกรธ ความหลง หากบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยมรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ การ
ฟ้องคดีจะกระทําด้วยความเห็นชอบ ฟ้องคดีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยไม่คิดใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้
ผู้บริสุทธ์ิได้รับผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระผิด การปฏิบัติการฟ้องคดี หรือการกระทําการฟ้องคดีของ
อัยการต้องไม่เบียดเบียน บังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําผิด การประกอบอาชีพที่เก่ียวกับ
การฟ้องคดีต้องไม่เป็นไปเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง การฟ้องคดีต้องทําอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือรักษาความเป็นธรรม ไม่ฟ้องคดีที่ประกอบไปด้วยการ
ลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง และลําเอียงเพราะกลัว 

๓) การนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการปรับใช้กับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งเป็นอํานาจของผู้พิพากษาหรือศาล ย่อมก่อให้เกิดผลดี
ช่วยลดความโกรธ ความโลภ ความหลง จากการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ลดความอคติ กําจัดอคติทุก
ประการ ทําให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย สามารถอํานวยความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซ่ึงอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของผู้พิพากษา มีปัญหาหรือข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้ดุลพินิจที่อาจจะใช้ตามอําเภอใจจนทําให้
เกิดความลําเอียงเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอย่างไม่เป็น
ธรรม หากบูรณาการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องด้วย มรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ การพิจารณา
พิพากษาคดีต้องกระทําด้วยความเห็นชอบ พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยไม่คิด
ใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้บริสุทธ์ิได้รับผลร้ายหรือกลายเป็นผู้กระผิด การปฏิบัติการพิจารณา
พิพากษาคดี หรือการกระทําในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีต้องไม่เบียดเบียน บังคับข่มขืนใจให้
ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําผิด การประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีต้องไม่เป็นไป
เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง การพิจารณา
พิพากษาคดีต้องทําอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือรักษาความเป็นยุติธรรม ไม่พิจารณาพิพากษาคดีที่
ประกอบไปด้วยการลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง และลําเอียงเพราะกลัว 
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๔) การนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการปรับใช้กับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาด้านการบังคับโทษตามคําพิพากษา ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของราชทัณฑ์ย่อมก่อให้เกิดผลดีเพราะ
จะช่วยลดความโกรธ ความโลภ ความหลง จากการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ ลดความมีอคติ กําจัด
อคติทุกประการ ทําให้เกิดความเป็นยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย สามารถอํานวยความยุติธรรมในการบังคับใช้
กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษตามคําพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 

การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้านการบังคับโทษซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ราชทัณฑ์ มีปัญหาหรือข้อบกพร่องอยู่ที่การใช้ดุลพินิจ ซึ่งอาจจะใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจจนทําให้เกิด
ความทุกข์เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงบังคับโทษไปอย่างไม่เป็นธรรม หากบูรณาการ
แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องด้วย มรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔  การบังคับโทษต้องกระทําด้วยความ
เห็นชอบ บังคับโทษด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยไม่คิดใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งให้ผู้บริสุทธ์ิได้รับผลร้าย
หรือกลายเป็นผู้กระผิด การปฏิบัติการบังคับโทษ หรือการกระทําในส่วนของการบังคับโทษต้องไม่
เบียดเบียน บังคับข่มขืนใจให้ผู้บริสุทธ์ิกลายเป็นผู้กระทําผิด การประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการบังคับ
โทษต้องไม่เป็นไปเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง 
การบังคับโทษต้องทําอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือรักษาความเป็นยุติธรรม ไม่บังคับโทษที่ประกอบไปด้วย
การลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง และลําเอียงเพราะกลัว     

เมื่อนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ ด้านการฟ้อง
คดีอาญาของพนักงานอัยการ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้พิพากษา ด้านการบังคับโทษ
ทางอาญาของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอาญาตาม
อําเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม จนเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ อ่ืน ทําให้คนในสังคมไทยเกิดความ
หวาดระแวง เกิดความขัดแย้ง เมื่อบูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญาดังกล่าวแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดความเห็นที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่ดีงาม ตลอดทั้งก่อให้เกิด ศีลธรรม 
(Morality) เพราะมีความเห็นชอบ ความเข้าใจชอบ ช่วยลดความ อยุติธรรม ส่งเสริมความยุติธรรม
ให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมปราศจากอคติ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมายอาญามีศีลธรรมเป็นต้นแบบ ก็จะทําให้เกิด ความยึดม่ันและกล้าทําในส่ิงที่ถูกต้อง 
(Integrity) กล้ายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและกฎหมายอัน
เป็นหลักการที่ถูกต้องดีงาม การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมน้ีเป็นคุณธรรมที่มีความสําคัญอย่าง
ย่ิงในการอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรมมีศีลธรรม มีความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็จะก่อให้เกิด ความโปร่งใส 
(Transparency) ต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา ดังน้ัน การยึดมั่นศีลธรรม การยึดมั่นและกล้าทํา



๑๔๔ 

ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อันจะนําไปสู่ความโปร่งใสความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความเช่ือมั่นในความโปร่งใสด้านการให้คุณให้โทษ ก็มีความพร้อมที่จะรับการ
ตรวจสอบ เมื่อนําหลักพุทธปรัชญามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมครบทั้ง ๔ ด้านแล้ว  จะทําให้เกิดผลดีดังกล่าวมาข้างต้นน้ี 
ย่อมนําไปสู่การสร้างรูปแบบองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา” ได้ต่อไป 
 
๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ี ทําให้ทราบว่าการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ ด้านการฟ้อง
คดีอาญาของพนักงานอัยการ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้พิพากษา ด้านการบังคับโทษ
ทางอาญาของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ยังมีปัญหาข้อบกพร่องจากการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจ แต่
ปัญหาเหล่าน้ันสามารถแก้ไขได้โดยการนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน 

เมื่อนําหลักพุทธปรัชญาในมรรคในอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมแล้วย่อมทําให้เกิดผลดีคือ ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการ ศาล 
ราชทัณฑ์ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
ประกอบด้วยศีลธรรม  (Morality)  ก่อให้เกิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
ช่วยลดความมีอคติ ส่งเสริมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่การบังคับใช้กฎหมายอาญา ซึ่งจะทําให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสิ่งที่ชอบธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎของศีลธรรมและกฎหมาย ศีลธรรมจะเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้ดุลพินิจบังคับใช้กฎหมายอาญาบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง พร้อม
กับการยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity) อันจะนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
อาญาอย่างโปร่งใส (Transparency) เกิดความไว้วางใจ เกิดความเช่ือถือซึ่งกันและกัน ทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดความศักด์ิสิทธ์ิ เพราะสังคมเกิดการยอมรับในด้านการให้คุณให้โทษ ที่อยู่
บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามความเป็นจริง มีความสมเหตุสมผลเป็นภาวะวิสัย ตรงไปตรงมา โดย
สรุปรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาซึ่งก็คือหลัก
อริยสัจ ๔ ข้อที่ ๔ คือ มรรค และหลักอคติ ๔ มาบูรณาการเป็น “MIT” MODEL โดยมีที่มาดังน้ี 
 ๑.  M = Morality ความมีศีลธรรม เกิดจากการบูรณาการข้อบกพร่องของการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 



๑๔๕ 

 ๒.  I = Integrity ความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อมีศีลธรรม รักษาศีลธรรมไม่ไป
ละเมิดศีลธรรม ก็ช่ือว่ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
 ๓. T = Transparency ความโปร่งใส เมื่อมีศีลธรรม มีความยึดมั่นกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ซึ่งรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามหลักพุทธปรัชญา คือ  
“MIT”  MODEL ดังแผนภูมิข้างล่างน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดง  “MIT”  MODEL 

     

 

เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม ประกอบด้วยตํารวจ อัยการ ศาล และ
ราชทัณฑ์ใช้ดุลพินิจอย่างมีศีลธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้องชอบธรรม และมีความโปร่งใส 

รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรชัญา 

M I T



๑๔๖ 

คํานยิามศพัทเ์ชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “MIT” MODEL 
 M = Morality หมายถึง ศีลธรรม (การบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างมีศีลธรรม) 
 I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง (การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วย
ความยึดมั่นและกล้าทําให้เกิดความถูกต้อง) 
 T = Transparency หมายถึง โปร่งใส (การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยความโปร่งใสไม่
เลือกปฏิบัติ) 
 ๕.๒.๑  Morality ศีลธรรม (การบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างมีศีลธรรม) หมายความว่า 
การใช้มรรคในอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือปรับความเห็น ความเช่ือ ทัศนคติ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อมีความเห็น ความ
เช่ือ ทัศนคติ ถูกต้องแล้ว ก็จะเกิดศีลธรรมการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมก็จะมี
ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีสติสัมปชัญญะ มีหิริโอตตัปปะ ก็จะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีศีลธรรม 
 ๕.๒.๒  Integrity ยึดม่ันและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง (การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยการ
ยึดมั่นและกล้าทําให้เกิดความถูกต้อง) หมายความว่า การใช้มรรคในอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ 
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือปรับความเห็น ความเช่ือ 
ทัศนคติ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อมีความเห็น ความเช่ือ ทัศนคติ ถูกต้องแล้วตามความเป็น
จริงปราศจากอคติใดๆ ก็จะก่อให้เกิดความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
 ๕.๒.๓ Transparency ความโปร่งใส (การบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยความโปร่งไม่เลือก
ปฏิบัติ) หมายความว่า  การใช้มรรคในอริยสัจ ๔ และหลักอคติ ๔ บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือปรับความเห็น ความเช่ือ ทัศนคติ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อ
มีความเห็น ความเช่ือ ทัศนคติ ถูกต้องแล้วตามความเป็นจริงปราศจากอคติใดๆ ก็จะก่อให้เกิดความ
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่า รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา มีผลดีในการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ การบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษา
คดี ด้านการบังคับโทษ ไม่กระทําในลักษณะของการลุแก่อํานาจตามอําเภอใจ รู้ซึ้งถึงชีวิต และ
กระบวนการชีวิตอย่างถูกต้องเพราะมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติ 

   
 
 
 



๑๔๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการนําผลที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีทําให้ค้นพบรูปแบบ (MODEL) คือ “MIT” กล่าวคือ การ
บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมมีคุณธรรม มีความยึดมั่นและกล้าทําในส่ิงที่ถูกต้อง มี
ความโปร่งใส บังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยความยุติธรรม นําไปสู่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วยความมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการสืบสวน
สอบสวน ด้านการฟ้องคดี ด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ด้านการบังคับโทษ ซึ่งแต่ละด้านยังคงต้อง
ใช้ดุลพินิจของบุคคลในการบังคับใช้กฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมีเหตุมีผล 
จะต้องสร้างหรือดําเนินการตามหลัก “MIT” น้ีให้ได้ กล่าวคือ สร้างให้คนมีศีลธรรม มีความยึดมั่น
และกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความโปร่งใส เพ่ือที่จะอํานวยความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมให้แก่
สังคม หลักการของ “MIT” น้ี จึงน่าจะได้นํามาใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งประกอบไป
ด้วยหน่วยงาน ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเป็นจริงขึ้นมา จึงจะทํา
ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการทําการวิจัยในเรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตาม
แนวพุทธปรัชญา” ผู้วิจัยได้พบว่ามีประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนํามาทําการวิจัยได้ ดังน้ี 
 ๑.  เรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองตามแนวพุทธ
ปรัชญา” 
 ๒.  เรื่อง “รูปแบบการบังคับโทษทางอาญาแนวพุทธปรัชญา” 
 ๓.  เรื่อง “รูปแบบการใช้ดุลพินิจตามแนวพุทธปรัชญา” 
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_______. พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

ศยาม, ๒๕๕๑.  
พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ. พุทธปรัชญา สาระและพัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พุทธทาส ภิกขุ. คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๑. 
_______. ธรรมะกํามือเดียวที่จําเป็นสําหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร : ดวงตะวัน, ๒๕๕๓. 
_______. ตุลาริกธรรม เล่ม ๓. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๔. 
_______. อริยสัจสําหรับคนสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๔. 
ฟ้ืน ดอกบัว. ปวงปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จํากัด, ๒๕๔๖. 
ลักษณวัต ปาละรัตน์. พุทธญาณวิทยา. กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพริ้นต้ิง, ๒๕๕๔. 
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๗. 



 ๑๕๐ 

วิโรจ นาคชาตรี. ปรัชญาว่าด้วยความม่ันคงของชาติ Philosophy and National Security. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

______. พุทธปรัชญาเถรวาท . พิมพ์ครั้งที่ ๓ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๐. 

วีระพงษ์ บุญโญภาส . กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๗. 

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก.  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า.
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. พระพุทธเจ้าสอนอะไร . 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. หลักศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  สารานุกรมพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทาและส่วนสังสารวัฏ. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑.   

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์.  ใจความแห่งอริยสัจจ์.  พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ .
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สมัคร บุราวาศ. ปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๒. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุชีโว ภิกขุ. อริยสัจคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุเชาว์ พลอยชุม. พุทธปรัชญาในสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอก

บล็อก, ๒๕๕๒. 
สุนทร ณ รังษี. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
สุพจน์ สุโรจน์. อาชญากรรมและการแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : เอกสารประกอบการบรรยาย, ๒๕๔๓. 
สุวัฒน์ จันทรจํานง. ความเช่ือของมนุษย์เก่ียวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
แสง จันทร์งาม. อริยสัจ ๔ หัวใจของพระพุทธศาสนา . พิมพ์ครั ้งที ่ ๓ . กรุงเทพมหานคร : 

สร้างสรรค์บุ๊คส์จํากัด, ๒๕๕๒. 



 ๑๕๑ 

แสวง  อุดมศรี. วิชาพุทธประวัติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๔๔. 
แสวง ธีระสวัสิ์. หลักการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ์ผู้จัดการ,  

๒๕๓๐. 
อัณณพ ชูบํารุง.  อาชญาวิทยาและอาชญากรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

๒๕๓๒. 
_______. ปัญหาอาชญากรรมและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗. 
_______. วิชาว่าด้วยเหย่ืออาชญากรรม (Victimology). กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๓.  
 
๒) บทความในวารสาร 

ไชยยศ วรนันท์ศิริ. “ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทําผิด”. ดุลพาห. ปีที่ ๔๑ เล่ม ๕ กันยายน – ตุลาคม 
๒๕๓๗. 

ประมาณ ชันซื่อ. “หลักการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ”. ดุลพาห. ปีที่ ๓๗ เล่ม ๕ กันยายน – ตุลาคม ๒๕๓๓. 
อุทิศ สุภาพ. “การใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลยุติธรรม”. ดุลพาห. ปีที่ ๕๓ เล่ม. พฤษภาคม–

สิงหาคม ๒๕๔๙. 
 

๓) บทความจากเว็บไซต์ (Web Site) 
อภิณ์รัตน์ สารากรบริรักษ์, พ.ต.ท.. คดีฆ่า SHERRY ANN / ตํารวจจับแพะ แกะ. ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕, http://www.chaibadancrime.com/index. (21 November 2012). 
 

 ๔) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร, ผู้ทรงคุณวุฒิ. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕” 
สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร, ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย มหา 
  มกุฏราชวิทยาลัย. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕.  
สัมภาษณ์ อัณณพ ชูบํารุง, รศ.ดร.. อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก. ๕ ธันวาคม 
 ๒๕๕๕. 
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.กิตติรัชต์ น้อยโพนทอง, ผู้กํากับการตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด. ๒๐ มกราคม 
 ๒๕๕๖. 
สัมภาษณ์ นายกิตินันท์ ธัชประมุข, อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๖ สํานักงานอัยการสูงสุด. ๑๘ 
 มกราคม ๒๕๕๖. 
สัมภาษณ์ นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖. 



 ๑๕๒ 

สัมภาษณ์ นายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์, รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์. ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖. 
 
๕) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย 

กมลทิพย์ คติการ และคณะ. “ทิศทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมกับการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เล่มที่ ๒”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

ชนะ สันติพนารักษ์. “บทบาทของผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดในการป้องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะ
กรณี ผู้ พักอาศัยในเขตชุมชนแออัดในพ้ืนที่สถานีตํารวจนครบาลเตาปูนบางซื่อ”. 
วิทยานิพนธ์สังคมสังเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐.  

ธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย. “ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน : ศึกษาคดีฆาตกรรมซึ่งมิใช่
กรณีตามประมวลกฎหมาวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม”. วิทยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 

ธานี วรภัทร์. “กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย:การบังคับโทษจําคุก”.  ดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒. 

ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์. “การบูรณากากระบวนทัศน์ด้านกฎหมาย : กรณีศึกษาการปราบปรามยาเสพติด”. 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.  

พระมหาเวชยันต์ กิตฺติโสภโณ (แก้วพวง). “การปกครองแบบธรรมรัฐแนวพุทธศาสนาเถรวาทกับการ
ปกครองแบบอุดมรัฐของเพลโต : การศึกษาเปรียบเทียบ” วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระมหาสุภีร์ ฐ ิตเมโธ . “พระพุทธศาสนาที่ควรนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการ”. 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต พุทฺธิสาโร (ก้านจักร). “การประยุกต์วิธีการใช้อริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกา-
ภิวัตน์”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระอนุพงษ์ พรมสะอาด. “การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในการกําจัดความเครียด”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

พระมหาอุทัย นิลโกสีย์.“กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย”. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.  

ภราดร จุฬารี. “ชุมชนกับการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานในเทศบาลอุดรธานี”. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 



 ๑๕๓ 

ศศิวรรณ  กําลังสินเสริม. “พุทธกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตยุคบริโภคนิยม”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สุมานพ ศิวารัตน์. “การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
เถรวาท”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราช วิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

อดุลย์  คูนาเอก. “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอคติธรรมในพระพุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
พิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : การศึกษาวิเคราะห์”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐ 

 

๖) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 
วีระพงษ์ บุญโญภาส, “สรุปผลการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๘ และ

การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗”, กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓, หน้า ๕, (อัดสําเนา).  
 

๒. ภาษาอังกฤษ 
Andrew Ashworth. Principle Criminal Law.  Clarendon Press : Oxford, 1994.  
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 



 ๑๕๘ 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
๑. ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว 
 การศึกษา  ศน.บ. ศาสนาและปรัชญา, M.A. Religion and Philosophy 
    Ph.D. Religion and Philosophy     

ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจํามหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย  
      
๒. ดร. อายุตม์ สินธพพนัธุ ์  
 การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม 
    และสังคม มหาวิทยามหิดล   
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร  
 
๓. ผศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม 
 การศึกษา  ศน.บ. ปรัชญา, M.A. Philosophy 
    Ph.D. Buddhist Studies    

ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจํามหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย  
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 ๑๗๔ 

แบบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 

เรื่อง  
“รูปแบบการบงัคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพทุธปรชัญา” 

……………………………………………………………………………… 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม ๔ หน่วยงาน ได้แก่ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ นักวิชาการด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย และด้านพระพุทธศาสนา โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี  
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
(ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์) 
 ตอนท่ี ๓ ข้อมูลเก่ียวกับการนําหลักพุทธปรัชญาซึ่งได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค) มาบูรณาการกับการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. ช่ือ..................................ฉายา............................นามสกุล.................................อายุ..........ปี 
ที่อยู่บ้านเลขที.่....................หมู่ที่.........ซอย....................................ถนน................................................
ตําบล..........................................อําเภอ..........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์......................โทร...............................Email.............................................. 

๒. ระดับการศึกษาสูงสุด........................................................................................................... 
๓. สถานทีท่ํางาน..................................................................................................................... 
๔. ตําแหน่ง.............................................................................................................................. 
๕. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง................................................................................................                      
๖. จํานวน..................ปี ........................................สมัย............................................................ 

 



 ๑๗๕ 

ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์) 
 ๒.๑ ท่านทราบขอบเขตการดําเนินงานการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม 
ประกอบด้วยหน่วยงานใด และมีการดําเนินงานอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.๒ ท่านทราบปัญหาความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ
ยุติธรรม หรือไม่อย่างไร และปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 

- ด้านการสืบสวนสอบสวน (ตํารวจ)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญา (อัยการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (ศาล) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการบังคับโทษทางอาญา (ราชทัณฑ์) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 



 ๑๗๖ 

ตอนท่ี ๓ ข้อมูลเก่ียวกับการนําหลักพุทธปรัชญา ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มา
บูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม   
 ๓.๑ ท่านทราบความเป็นมา ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ กิจหรือหน้าที่ต่อหลัก
อริยสัจ ๔ และอคติ ๔ หรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๓.๒ ท่านคิดว่าจะนําหลักอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา
ในกระบวนการยุติธรรม ได้หรือไม่ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ทุกขอริยสัจ (ด้านปัญหา) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการสืบสวนสอบสวน(ตํารวจ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการฟ้องคดีอาญา (อัยการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (ศาล) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 ๑๗๗ 

- ด้านการบังคับโทษทางอาญาประหารชีวิต จําคุก กักขัง (ราชทัณฑ์) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 - ทุกขสมุทัยอริยสัจ (ด้านสาเหตุของปัญหา) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการสืบสวนสอบสวน (ตํารวจ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญา (อัยการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (ศาล) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการบังคับโทษทางอาญาประหารชีวิต จําคุก กักขัง (ราชทัณฑ์) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

-  ทุกขนิโรธอริยสัจ (ด้านเป้าหมายการแก้ปัญหา) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 ๑๗๘ 

- ด้านการสืบสวนสอบสวน (ตํารวจ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญา (อัยการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (ศาล) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการบังคับโทษทางอาญาประหารชีวิต จําคุก กักขัง (ราชทัณฑ์) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 -  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (วิธีการ/แนวทางแก้ปัญหา) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการสืบสวนสอบสวน (ตํารวจ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการฟ้องคดีอาญา (อัยการ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา (ศาล) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



 ๑๗๙ 

- ด้านการบังคับโทษทางอาญาประหารชีวิต จําคุก กักขัง (ราชทัณฑ์) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.๒ เมื่อนําหลักอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาใน
กระบวนการยุติธรรม เกิดผลดีขึ้นอย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.๓ ท่านเห็นด้วยกับการนําหลักอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับการบังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม เพราะเหตุใด  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมาย
อาญาในกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



บุคลานุกรม 
 
๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) 
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  วัดโสมนัสวิหาร 
 การศึกษา   เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
     M.A. มหาวิทยาลัยพาราณสี อินเดีย 
 ตําแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร 
      
๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) 
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  วัดราชาธิวาสวิหาร 
 การศึกษา   เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
     Ph.D. (Religion & Philosophy) มหาวิทยาลัยพาราณสี 
     อินเดีย 
 ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
     อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย
     มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๓. รศ.ดร. อัณณพ  ชูบาํรงุ 
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยเกริก 
 การศึกษา   Ph.D. (Social Science) Magadh University, INDIA 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 
 
๔. พ.ต.อ. กิตติรัชต์  น้อยโพนทอง   
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  สถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
 การศึกษา   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
 ตําแหน่ง   ผู้กํากับการตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
 



 ๑๕๕ 

๕. นายกิตินันท์  ธัชประมุข 
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๖ 
 การศึกษา   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต   
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ตําแหน่ง   อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๖ 
 
๖. นางสาวอินทิรา  ฉิวรัมย์ 
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 สถานท่ีสัมภาษณ์  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 การศึกษา   Ph.D. (Criminology) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตําแหน่ง   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
 
๗. นายโสภณ  ธิติธรรมพฤกษ์   
 สัมภาษณเ์ม่ือ   ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 สถานทีส่ัมภาษณ์  กรมราชทัณฑ์ 
 การศึกษา   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต   
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ตําแหน่ง   รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
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๑๘๔ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล : นายดุสิต ชูแข 
วัน เดือน ปี เกิด : วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ภูมิลําเนา : ตําบลปากแพรก  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๓ /๑๖๖๔  ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐ 
ที่ทํางานปัจจุบัน : ๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กรมราชทัณฑ์ 
การศึกษา   
 พ.ศ. ๒๕๔๒ : ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร (บริหารงานราชทัณฑ์) 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (บริหารงานยุติธรรม) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
    
ประสบการณก์ารทํางาน   
 พ.ศ. ๒๕๕๑ : หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน  

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

         
: หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตควบคุมพิเศษ (แดน ๑๐)  

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จนถึงปัจจุบัน 
 

: หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรม 
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