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บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการวิจัยเรื่องแนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : ศึกษากรณี

การน าหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักค าสอนของศาสนา ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
อาชญากรรม สาเหตุการเกิดอาชญากรรม และแนวทางที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอาชญากรรมตามหลัก
ศาสนา โดยศึกษาจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและหลักค าสอนของศาสนาต่ออาชญากรรมพบว่า การประกอบอาชญากรรมเป็นการละเมิดศีล  5 
ในทางพุทธศาสนาไม่ข้อใดก็ข้อหน่ึงหรือหลายข้อรวมกัน ในทางพุทธศาสนาแล้วเห็นว่า การก่ออาชญากรรมเป็นการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมย่อมจะต้องเดือดร้อนทั้งจากอาญาและทางใจ  
 2. สาเหตุการเกิดอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่าอาชญากรรมทั้งสิ้นเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความขัดสนทางเศรษฐกิจ การอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมและสังคมที่
ไม่ดี สถาบันการเมืองการปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพ   

3. การควบคุมอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
    3.1 แนวทางการควบคุมอาชญากรรมด้านอาชญากรโดยใช้หลักศีล 5 หลักธรรมโลกบาล และหลักอริยมรรค 8 
   3.2 แนวทางการควบคุมอาชญากรรมด้านตัวเหยื่อ โดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7, การอยู่ในปฏิรูปเทส, การไม่คบ
คนพาล, และการเข้าไปคบคนดี 
   3.3 แนวทางการควบคุมด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักทิฏฐธัมกัตถประโยชน์ และการใช้หลักเศรษฐกิจมา
ในกูฎทันตสูตรมาแก้ไขและควบคุมปัญหาอาชญกรรม 
   3.4 แนวทางการควบคุมด้านหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้หลัก อปริหารนิยธรรม 7, ราชสังคหวัตถุ 
5, และการละเว้นจากอคติ 4 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่าศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะน ามาใช้ในการควบคุม
อาชญากรรมในสังคม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี คือ ควรจะส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว มีบทบาทในการปลูกฝังศีลธรรมทางศาสนา
ให้แก่เด็กๆ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จะสามารถควบคุมอาชญากรรมได้ สถาบันการศึกษาควรจะส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชาศีลธรรมและท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิประจ าวันได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันจาก
อาชญากรรมแก่นักเรียนและนักศึกษา สถาบันศาสนาควรจะแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการปลูกฝังศีลธรรมให้กับสังคม
มากกว่าการสร้างวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หน่วยงานของรัฐควรจะให้ความส าคัญกับศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนสมาทานรักษา
ศีล 5 และน าเอาศาสนาเข้ามาป็นกลไกพื้นฐานในการควบคุมอาชญากรรม 
ค าส าคัญ: การควบคุมอาชญากรรม, หลักธรรม, พระพุทธศาสนา 
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Abstract 
This objective of this research was to study means for controlling crimes that differed from 

normal legal measures.  This case study was an attempt to use principles of Buddhism as a basis for 
dealing with the criminal problems, criminal causes, and applying such principles for controlling crimes.  
The Thai version of Tripitaka and related literature materials were used in the study.  Results from the 
study were as follows: 

1. Concepts and principles of Buddhism showed that crimes took place because people failed 
to follow the 5 precepts at least one precept or more.  In Buddhism, it pointed out that cr imes were 
seen as self-persecution ourselves and hurting others.  Those who committed crimes were to endure 
criminal and mental sufferings. 

2. Based on principles of Buddhism, crimes were caused by internal factors namely greed, rage, 
infatuation and external factors namely economic difficulties, inappropriate habitat and social 
surroundings, and inefficient political and administrative set up. 

3. To control crimes based on Buddhism principles, the study found that: 
3.1. The 5 precepts involving world conditions and the Noble Eightfold Path 8 could be 

adapted for this purpose; 
3.2. Victims could be protected by using the Seven Sappurisdhamma, being in an 

appropriate surrounding, not associating with ruffians, and associating with good citizens; 
3.3. Controlling economic and societal conditions could be done by applying Principles of 

Benefits, principles of economics, and Kutadantasutra for this purpose; and 
3.4. For controlling organizations involved in the process of judgment, Seven Conditions of 

Welfare, Five Sangahavatthu, and Four Omissions of Prejudice could be applied for this purpose. 
Essentially, the Five Precepts in Buddhism were found as the most suitable concepts for 

controlling crimes in society. 
Recommendations made as a result of the study were 1) there should be promotion for families 

to take active role in instilling religious moral into the children which would make the family institution 
stronger and help to control crimes, 2) educational institutions should promote instruction of moral 
education and bring about desirable behavior, 3) religious institution should take active role in instilling 
moral in citizens instead of producing sacred items, and 4) the State should see the religious institution 
as an important body and promote the Five Precepts so that people adhere to this belief and use the 
religion as a basic mechanism for controlling crimes. 
Keywords: controlling crimes, Principles, Buddhism 
 
1. บทน า 

การศึกษาวิชาอาชญาวิทยาเป็นกระบวนการใน
การแสวงหาข้อเท็จจริงมาอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิด 
อาชญากรรมและเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ป้องกันหรือไม่ให้เกิดอาชญากรรมในสังคมเพราะการเกิด
อาชญากรรมย่อมจะน ามาซ่ึงความสูญเสียในด้านต่างๆ 

ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สิน ดังน้ันการแสวงหา
แนวทางในการอธิบายถึงสาเหตุของอาชญากรรมจึงเป็น
สิ่งที่นักอาชญาวิทยาพยายามแสวงหาค าตอบมาอธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม เพื่อน าไปสู่การทราบ
ข้อเท็จจริงและน าไปสู่การก าหนดนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เหมาะสม 
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ในช่วงเวลาไม่ก่ีสิบปีที่ผ่านมาอาชญากรรมได้
ทวีจ านวนสูงขึ้น การเกิดอาชญากรรมได้เพิ่มจ านวนขึ้นใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนามี
การศึกษาถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลในแต่ละประเทศในการ
ควบคุมป้องกันอาชญากรรม เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสภาพ
ความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดเพิ่มขึ้นมากมี
การศึกษาว่าประเทศที่พัฒนาแล้วต้องใช้ เงินในการ
ควบคุมปัญหาอาชญากรรมถึงร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ส่วนในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา รัฐต้องลงทุนใช้ จ่ายสูงถึงร้อยละ 14 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงนับว่ารัฐต้องสูญเสีย
ไปกับการป้องกันอาชญากรรมสูงมากอันเน่ืองจาก
อาชญากรรมก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมหาศาล ส่วนให้ประเทศไทยพบว่าคดี
อาชญากรรมโดยภาพรวมแล้วที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกคดี 

อาชญากรรมจึงเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลาย
และสร้างปัญหาให้แก่ประชาชนทั่วโลก อย่างไรก็ตามทุก
วันน้ีสิ่งที่ยังไม่ริเริ่มเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมก็คือการ
หาค าอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรม
ค าอธิบายที่ ผ่ านมักจะไ ม่สมบู รณ์  หรือขัดแย้ ง กับ
ปรากฏการณ์ที่ เ กิดขึ้ น หรือไ ม่ถูกต่ องกับวิชาการ 
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจึงไม่
ประสบผลส าเร็จคาดหวัง เปรียบเสมือนกับการแก้ไม่ถูก
จุดน่ันเอง (พรชัย ขันตี และคณะ, 2543, 4) ปราชญ์
ส านักคิดต่างๆ จึงได้พยายามที่จะแสวงหาค าตอบมา
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมโดยวิธีการ
อธิบายและอ้างสาเหตุในการยืนยันจริงๆ เป็นองค์ความรู้
ของแต่ละส านักมาอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม
โดยเฉพาะส านักคิดทางด้านยุโรปและตะวันตก เช่น กลุ่ม 
classical ซ่ึง Cesare  Beccaria นักคิดชาวอิตาลี โดย
ส านักอาชญาวิทยาน้ีมองสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการ
กระท าความผิดว่า “มนุษย์มีเจตจ านงเสรีในการตัดสินใจ
ใช้เหตุผลก่อนการลงมือกระท าความผิด” 

ในขณะที่ส านัก Positive  School  อธิบายว่า 
สาเหตุที่ท าให้คนกระท าความผิดน้ัน แท้จริงน้ันมนุษย์อยู่
ภายใต้ (Determinism) กล่าวคือ สภาพกาย จิต สังคม 
ต่างหากเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ให้กลายเป็น
อาชญากร และได้มีนักคิดจากส านักต่างๆ พยายาม
อธิบายถึงสาเหตุที่คนกระท าความผิด และกลายเป็น
อาชญากรได้  

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีอาชญาวิทยาที่เราได้ศึกษา
ค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบันน้ีเป็นทฤษฎีของชาวตะวันตกเป็น
ส่วนใหญ่การมองโดยภาพรวมแล้ว จึงเป็นมุมของ
ชาวตะวันตก อธิบายถึงอาชญากรรมแบบตะวันตก   
ต ารา ทฤษฎีที่เป็นมุมมองวิธีคิดแบบชาวตะวันออกยังมี
จ านวนน้อยเราจึงมักหยิบเอาความรู้ ทางด้านอาชญา
วิทยาจากนักคิดในยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่
ความคิดในสาขาวิชาอาชญาวิทยาดังมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกมาเป็นเวลานานแล้ว (อัณณพ ชูบ ารุง , 
2530, ก) ดังน้ันหากน าเอาแนวความคิดคิดแบบพุทธ
ศาสนามาอธิบายถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม และ
น าเอาแนวทางในการป้องกันและควบคุมการเ กิด
อาชญากรรมมาประยุกต์ใช้ เราก็จะได้ทราบถึงรูปแบบ
และวิธีคิดที่เป็นแบบตะวันออกซ่ึงจะเป็นอีกแนวคิดทาง
อาชญาวิทยาอีกแนวหน่ึง เพราะการอธิบายถึงสาเหตุการ
กระท าผิดของอาชญากรต้องใช้แนวคิดหน้าที่สดีหลาย
หลายอย่างมาประกอบการอธิบายเน่ืองจากทฤษฎีแต่ละ
ทฤษฎีก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน  การน าเอาหลัก
ค าสอนและแนวคิดจากหนังสือพระไตรปิฎกมาเป็น
แนวทางในการหาค าอธิบายเพื่อให้ทราบสาเหตุของการ
เ กิด อาชญากรรมและหาแนวทางในการควบคุม
อาชญากรรมจึงเป็น อีกแนวทางหน่ึง ที่ผู้ศึกษาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์แก่การศึกษาวิชาอาชญาวิทยาได้ตาม
สมควรและเป็นแนวทางการอธิบายถึงสาเหตุการเกิด 
อาชญากรรมอีกแขนงหน่ึง 

ประเทศไทยนับตั้งแต่เป็นราชธานีเป็นต้นมา ได้
ยึ ด ถื อพ ร ะ พุ ท ธ ศ า สน า เ ป็ นศ าส นาป ร ะ จ า ช า ติ 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะ และเป็นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภ์ ที่ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาตลอด 
และชาวไทยส่วนใหญ่เกือบ 95.00 เปอร์เซ็นต์ นับถือ
พระพุทธศาสนา (พระเทพดิลก ระแบบ ฐิตญาโณ, 2536: 
16) 

ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงแนวคิดและค าสอน
ของพร ะพุ ทธศ าสนา  และ มีค วาม เห็ น ว่ าคั มภี ร์
พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่
มีแนวคิดและมีเน้ือหาลึกซ้ึงที่จะอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆในสังคมได้อย่างดี ซ่ึงมีเน้ือหามากมายถึง 84,000 
หัวข้อธรรม อันประกอบไปด้วย พระวัยปิฎก พระสุตตัน
ปิฎก พระอภิธรรมปิฎก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น พระวินัย
ปิฎก มีแนวคิดและค าอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้บุคคล
ประพฤติผิด หรือ การละเมิดกฎระเบียบ กติกา ของ
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สังคม รวมทั้งกระบวนการวิธีการในการที่จะน ามาเป็น
แนวทาง ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม กอปร
กับมีการวิจัยที่ได้ศึกษาถึงเรื่องน้ีอยู่เป็นจ านวนน้อยมาก 
และที่มีอยู่ก็ยังไม่คลอบคลุมเน้ือหาและยังละเลยประเด็น
ส าคัญๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการอธิบายถึงสาเหตุการเกิด
อาชญากรรมและการควบคุมอาชญากรรมตามหลัก
ศาสนาขณะที่หนังสือพระไตรปิฎกยังมีประเด็นที่ส าคัญ
แก่การศึกษาวิชาอาชญาวิทยาอยู่อีกมากมาย 

ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็น และมีความส าคัญที่
สมควรจะศึกษาค้นคว้าถึงแนวทางในการควบคุม
อาชญากรรมจากค าสอนทางศาสนา ซ่ึงจัดเป็นแนวทาง
หน่ึงในการแสวงหาค าตอบมาอธิบายถึงการประกอบ
อาชญากรรมในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางและ
มาตรการที่ เ หมาะสมในการป้อง กันและควบคุม
อาชญากรรม ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาอาชญากรรม 
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยอันจะน าไปสู่การป้องกันอาชญากรรมได้ตรงจุด
และเป็นแนวทางเลือกอีกทางหน่ึงในด้านอาชญาวิทยา
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑) เ พื่ อ ศึ ก ษ า แน ว คิ ด ห ลั กค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนาในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรม 

๒) เพื่ อศึ กษาการอธิบายสาเหตุการ เ กิด
อาชญากรรมกรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  

๓) เพื่อศึกษาถึงมาตรการควบคุมอาชญากรรม
ตามหลักค าสอนของทุกศาสนา 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาต้องการศึกษาเพื่อให้
ทราบถึงแนวทาง กระบวนการ วิธีการในการควบคุมการ
เกิดอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งสาเหตุ
ที่ท าให้บุคคลละเมิดกฎระเบียบ กติกา ของสังคม และ
การก่อให้เกิดอาชญากรรมตามแนวคิดของพุทธศาสนาซ่ึง
ผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหลักธรรมที่ปรากฏ
ในหนังสือพระไตรปิฎก และประมวล  เฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับการละเมิด กฎ ระเบียบ กติกา หรือ การกระท าชั่ว  ที่
ผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ซ่ึงเก่ียวข้องกับการเกิด
อาชญากรรม การป้องกันการเกิดอาชญากรรม การ
ควบคุมอาชญากรรม แนวทางกระบวนการ วิธีการในการ
ป้องกันและการควบคุมการเก็บ โดยจะใช้การอธิบายและ

วิเคราะห์ โดยยึดหลักแนวคิดอาชญาวิทยาประกอบ
การศึกษาค้นคว้า 
 
4. วิธีการศึกษาค้นคว้า 

 วิธีการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการท าการ
วิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Descriptive) โดยศึกษาวิจัยรวบรวม
ข้อมูลแบบเอกสาร (Documentary Research) ศึกษา
ถึงแนวคิดทฤษฎีที่ ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม ข้อ
ความคิด (Concept) เก่ียวกับหลักการของค าสอนทาง
ศาสนา  นอกจากน้ันจะได้ท าการวิเคราะห์จากตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มาตรการต่างๆ ตลอดจน
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 )  ท ร าบ ถึ ง แ นว คิ ด แ ละ ห ลั ก กา ร ข อ ง
พระพุทธศาสนาในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรม 

2) ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

3) ทราบถึงแนวทางการป้องกันและควบคุม
อาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  

4) น าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมในการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม 
 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการควบคุม
อาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : 
ศึกษากรณีการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้
เป็นแนวทางน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิด หลักการ
ทางพระพุทธศาสนาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการอธิบายถึง
สาเหตุ การเกิดอาชญากรรมและเพื่อแสวงหาแนวทาง
หรือหลักธรรม เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยจาก
เอกสาร โดยค้นคว้าจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทยจ านวนทั้งสิ้น 45 เล่ม โดยได้ใช้ประกอบ
ร่วมกับพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม ของมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย และพระไตรปิฎกฉบับซีดี รอม ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบกับการศึกษาค้นคว้าเอกสาร 
วารสารทางพระพุทธศาสนา โดยได้ท าการวิจัยเฉพาะ
หัวข้อ ธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกที่ 
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เก่ียวข้องกับการเกิดอาชญากรรมแนวคิดและ
หลักค าสอนของศาสนาที่ เ ก่ียวข้องกับอาชญากรรม 
สาเหตุการเกิดอาชญากรรม และแนวทางหรือหลักธรรม
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม รวมทั้ งห ลั กธร รมที่ ส ามาร ถน าม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงา 

นยุติธรรมหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงผลการศึกษาได้ข้อสรุป
ดังต่อไปน้ีสามประเด็นคือ 

1 )  แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ค า ส อ น ข อ ง
พระพุทธศาสนาที่มีต่ออาชญากรรม 

2) สาเหตุการเ กิดอาชญากรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

3) แนวทางการควบคุมอาชญากรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นดังกล่าวได้ดังน้ี 
1 )  แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ค า ส อ น ข อ ง

พระพุทธศาสนาที่มีต่ออาชญากรรม 
ผลการศึกษาถึงประเด็นการให้ความหมาย

อาชญากรรมตามหลักศาสนาและมีปรากฏอยู่ในหนังสือ
พร ะ ไต รปิฎ กฉบั บภาษา ไทย  พบ ว่ า  ใ นห นั ง สื อ
พระไตรปิฎกจะพบ ค าว่า “อาชญา” และ ค าว่า “กรรม” 
แยกกันอยู่โดยค าว่า "อาชญา" มีนัยทางความหมายอยู่ 2 
ประการ คือ ประการที่หน่ึง หมายถึง โทษ ภัยอันตราย 
ป ร ะก ารที่ ส อ ง  ห มายถึ ง  กฎ หมาย อ านา จขอ ง
พระมหากษัตริย์หรืออ านาจของผู้ปกครองที่มีสิทธ์ิโดย
ชอบธร รม  ขณะที่  ค า ว่ า  "ก รร ม "  ปร ากฏอยู่ ใ น
พระไตรปิฎกหมายถึง การกระท าการกระท าที่ท าโดย
เจตนาทั้งดีและชั่วค าว่า "กรรม"  ในทางพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การกระท าประกอบด้วยเจตนาซ่ึงเป็นค ากลางๆ 
หากจะบ่งบอกถึงฝ่ายดีไฟชั่วจะต้องประกอบกับค าอ่ืนๆ 
เช่น กุศลกรรม และ อกุศลกรรม เป็นต้น 

ขณะที่นักวิชาการด้านศาสนาให้ความหมาย
ของอาชญากรรมว่า ความผิดทุกอย่างที่สมควรจะได้รับ
โทษเป็นปัญหาของสังคมมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง เป็นการละเมิดชีวิตและทรัพย์สิน
อาชญากรรมทั้งหมดเป็นการละเมิดศีล 5 ทั้งสิ้น 

โดยสรุปแล้ว อาชญากรรมตามความหมาย 
ทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง การกระท าที่เป็นโทษ
เป็นการเบียดเบียน เป็นบาปแก่กายและใจ และเป็น
อันตรายแก่ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ซ่ึงจะต้องถูกลงโทษ 

โดยอ านาจของผู้ปกครอง และเป็นความเสี่ยง และน า
ความเดือดร้อนมาสู่สังคม และผู้กระท าจะต้องรับผลจาก
การกระท าน้ัน ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า 

พระพุทธศาสนาจึงมองอาชญากรรมว่าเป็น 
อกุศลกรรม กรรมชั่ว เป็นการกระท าของบุคคลที่ละเมิด 
ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา การประกอบอาชญากรรมย่อม
เป็นการผิดศีล 5 ไม่ข้อใดก็ข้อหน่ึง หรือหลายข้อรวมกัน 
ซ่ึงผู้ประกอบอาชญากรรมจะได้รับความทุกข์ ทั้งทาง
อาญาและทางจิตใจที่เศร้าหมอง พระพุทธศาสนาจึงสอน
ให้งดเ ว้นการกระท าชั่ ว โดยให้รักษาศีล 5 เพราะ
อาชญากรรมเป็นการเบียดเบียนทางกายทางใจและทาง
ทรัพย์ สัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวต่อความตาย ผู้เบียดเบียน
ย่อมไม่ได้รับความสุข การรักษาศีล 5  จึงเป็นการสอนให้
คนละเว้นการเบียดเบียนทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

ในทางพระพุทธศาสนา ศีล  5 จึง มีความ
เก่ียวข้องกับอาชญากรรมและศีล 5 ยังเ ก่ียวข้องกับ
กฎหมายอาญาอีกด้วย การกระท าทุกอย่างที่เป็นการ
ละเมิดกฎหมายอาญา จึงเป็นอาชญากรรม และเป็นการ
ละเมิดศีล 5 ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อไปพร้อมพร้อมกัน
ด้วยอาชญากรรมทั้งหมดจึงเป็นการละเมิดศีล 5 และทาง
พระพุทธศาสนามองว่าเป็นความเสื่อมและเป็นการ
เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน ให้ผลเป็นทุกข์ทั้งแก่ตนเอง
และผู้อ่ืน ย่อมจะได้รับความล าบากทางกายและทางใจ 
ในชีวิตโลกน้ีและชีวิตในโลกหน้าตามความเชื่อศาสนา 

2) สาเหตุการเกิดอาชญากรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเห็นว่า อาชญากรรมเกิดจาก
ปัจจัยภายใน คือ โลภะ ได้แก่ ความอยากได้ โทสะ ได้แก่ 
ความโกรธ เครียดแค้น ชิงชัง และ โมหะ ได้แก่ ความไม่รู้ 
ความเขลา และสิ่งทั้งหมดน้ีก็เกิดขึ้นเพราะ มิจฉาทิฎฐิ 
ความเห็นผิด เพราะ อวิชชา ความไม่รู้บาป ไม่รู้บุญ ไม่
รู้คุณ ไม่รู้ โทษ ไม่รู้ สิ่ งที่ เป็นประโยชน์และไ ม่เป็น
ประโยชน์ และอาชญากรรมเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ 
สภาพของ สังคม เศรษฐกิจ และสถาบันการปกครองที่
อ่อนแอ การคบคนพาลการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม อยู่ในแหล่งอบายมุข 

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของทางพระศาสนา
แล้ว จะมีน้ าหนักกับปัจจัยภายในเป็นหลัก เพราะทาง
พุทธศาสนา เห็นว่าอาชญากรรมทั้งปวงเป็นปัญหาของ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ และจะดับได้ก็โดยมนุษย์หาก
มนุษย์มีจิตใจดีละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป มีใจที่
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อบ รม ฝึ ก ฝน ม าดี ก็ เ ชื่ อ ไ ด้ ว่ าบุ ค ค ล น้ัน จะ ไ ม่ ก่ อ
อาชญากรรมอย่างแน่นอน แม้จะมีปัจจัยภายนอก หรือ 
โอกาสเอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชญากรรมก็ตาม 

นอกจากน้ีแล้ว พระพุทธศาสนายังมองว่า 
อาชญากรรมเป็นปัญหาคู่กับสังคมนับตั้งแต่เกิดมีสังคม
ขึ้นในอดีตปัจจุบัน และก็ยังจะมีต่อในอนาคต ตราบใดที่
มนุษย์ยังคงมีกิเลสตัณหาที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม พระพุทธศาสนาจึงก าหนดขึ้นมา
เพื่อน าเสนอแนวทางในการชี้น ามนุษย์ในสังคมให้พ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวง กล่าวคือ ทั้งทางกาย ทางวาจา และจิตใจใน 
ชีวิตปัจจุบันชาติ และชีวิตในภพหน้า การที่พุทธศาสนา
น าเอาเรื่องของไตรสิกขา 3 ประการ กล่าวคือ ศีล สมาธิ 
และปัญญา มาเป็นหลักการของศาสนาก็เพื่อต้องการ
จรรโลงมนุษย์ในโลกให้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุก และเกิด
สันติภาพในชีวิตตนเองและสังคม ค าสอนทางพุทธศาสนา 
จึงเป็นการเน้นหลักการในการด าเนินชี วิตและการ
เก่ียวข้องกับสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและปลอดภัยใน
สังคมก็ล้วนแต่ต้องเกิดมาจากหลักการของศีล กล่าวคือ 
หลักการที่สอนให้เคารพในสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ิของบุคคล
และสังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะด ารงตนอย่าง
สันติสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม 

จึงอาจกล่าวได้ว่าค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ทั้งหมดล้วนแต่มีจุดประสงค์ เพื่อต้องการให้สั งคมมี
สันติภาพพ้นจากสภาพของทุกทั้งทางด้านกาย จิตใจ การ
อธิบายสาเหตุของการ เ กิดอาชญากรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา จึงเน้นที่ตัวจิตของบุคคลเป็นหลัก และ
เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา โดยการแก้ที่การอบรมจิตใจ
น่ันเอง รวมทั้ งการมอบไปยังโครงสร้าง ของสังคม
ภายนอกด้วยวิธีการและหลักค าสอนทางพุทธศาสนาจึง
เน้นไปยังเรื่องของปัจเจกชนและสังคมคู่กัน 

3) แนวทางการควบคุมอาชญากรรมตาม
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

จากผลการศึกษา พบว่า แท้จริงแล้วหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนาทั้ง 48,000 หัวข้อที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก สรุปได้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาลงได้
เป็น  3 ประการ คือ การละเว้นจากการท าความชั่วทั้ง
ปวง การท าแต่ความดี การท าจิตใจให้ผ่องใส ซ่ึงหลักค า
สอนทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์ที่จะให้มนุษย์ในสังคมอยู่
ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้ อ่ืนไม่ท าตนให้
เดือดร้อนไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ซ่ึงจะส่งผลต่อสันติภาพ
ในสังคมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็ล้วน

เป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทั้งสิ้นซ่ึง 
พอสรุปเป็นประเด็นย่อยๆ ตามกรอบวิจัยได้ดังน้ี 

(1) แนวทางในการควบคุมอาชญากรรมด้าน
ตัวอาชญากร 

หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันไม่ให้บุคคลต้องกายเป็นอาชญากรตามหลัก
พระพุทธศาสนาแล้วจะขจัดความโลภความโกรธความ
โลภของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์อยู่ ในสังคมด้วยความ
ปลอดภัยและไม่มีการเบียดเบียนหลักธรรมที่ควบคุมไม่ให้
บุคคลต้องการเป็นอาชญากร คือธรรมะที่ เรียกว่า ธรรม
โลกบาน 2 ได้แก่ หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายต่อ
ความชั่วทั้งปวง โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อผลของ
บาปที่ จะ เ กิดขึ้ นจากการประกอบกรรมชั่ ว น้ันน้ัน
พระพุทธศาสนาเชื่อว่าหากคนในสังคมมีความละอายต่อ
บาปต่อความชั่วและเก่งกลัวต่อผลของความชั่วแล้วการ
ยับยั้ งชั่ ง ใจที่ จะกระท าความชั่ วหรือการประกอบ
อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลงรวมทั้งหลักอริยมรรค 

ในส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นการตัดช่องหรือตัด
โอกาสในการที่บุคคลจะประกอบอาชญากรรมเส้นเป็น
การตัดโอกาสทางกายและทางวาจา คือ สัมมาวาจา  การ
ส า ร ว ม ร ะ วั ง ว า จ า  คื อ  ก า ร เ ว้ น จ า ก ว จี ทุ จ ริ ต
สัมมากัมมันตะ การท ากิจกรรมหรือการงานที่ เ กิด
ประโยชน์ไม่มีโทษ สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพ
ทุจริตเพราะอาชญากรรมได้ทางกายและทางวาจา
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ระมัดระวังการกระท าทั้งทาง
กายและทางวาจาเรียกว่ากายสุจริตและวจีสุจริตซ่ึงอยู่ใน
ขั้นศีล น่ันเองและศีล 5 ก็คือแนวทางในการควบคุม
อา ช ญ า ก ร ร ม ที่ ค ว บ คุ ม อ า ช ญ า ก ร ร ม ไ ด้ ดี ที่ สุ ด
พระพุทธศาสนาบัญญัติศีลเหล่าน้ีขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคคล
ระมัดระวังกาย และวาจา ซ่ึงความบียดเบียนและการก่
อาชญากรรมทั้งหมดก็เกิดขึ้นได้ด้วยช่องทางสองทางน้ี 
ศีลจึงเป็นการตัดโอกาสทางกายและวาจา ไม่ให้คนต้อง
ประกอบอาชญากรรมหรือต้องกลายเป็นอาชญากร 

(2)  แนวทางการควบคุมอาชญากรรมด้านตัว
เหยื่อ 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
น ามาประยุกต์ในการควบคุมไม่ให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม คือ การตั้งตนไว้ตามแนวทางของกรอบ
ศีลธรรมน่ันเอง การไม่ประมาทในชีวิตการไม่เข้าร่วมใน
ที่อโคจรและแหล่งอบายมุข ซ่ึงในมงคลสูตร  ได้เสนอวิธี
ที่จะไม่ให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่ออาชญาก่อน ได้แก่ การ 
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หลีกเลี่ยงสมคบคิดคนพาล การเข้าไปสมาคม
สงคบคนดี การอยู่ ในท้องที่และสภาพแวดล้อมที่ดี
หลักธรรม 3 ประการน้ี มีความสอดคล้องกับทฤษฎี
อาชญาวิทยา ของเอ็ดวิน เอ็ช ซัทเธอร์แลน์ (Ed win H 
Suntherland) ซ่ึงได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่แตกต่าง 
(Differrential Association)  ที่ เ ชื่ อ ว่ าพฤติกรรม
อาชญากรรมเกิดการถ่ายทอดและยอมรับกันเป็นหมู่ ใน
หมู่อาชญากรด้วยกันได้โดยการ สมาคมกัน ในทาง
พระพุทธศาสนา เชื่อว่าการคบกันระหว่างคนพาลหรือคน
ชั่วเป็นเหมือนกับการปิดประตู แห่งความเจริญ หรือเปิด
ประตูแห่งความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการเข้าไปคบ
หาสมาคมกับคนชั่ว 

ฉะน้ันทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่า การไม่เข้าไป
คบหาสมาคมกับคนชั่ว เป็นการปิดความเสื่อมและการ
เข้าไปสมาคมคบกับคนดี ก็เป็นการเปิดทางที่จะน าไปสู่
ความเจริญ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการป้องกันในการตกเป็น
เหยื่ออาชญาก่อนได้ทางหน่ึง อีกทั้งการอยู่ในท้องถิ่นหรือ
สภาพแวดล้อมที่ดี ไ ม่ มีช่องโจรห่ าง ไกลจากแหล่ ง
ประโยชน์ก็นับได้ว่าเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงต่อ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 

แนวทางสอดคล้องกันกับแนวคิดการควบคุม
อาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม(Crime Control 
Through Enviroment Design) ซ่ึงเป็นการตัดช่อง
โอกาสที่ เพิ่มความเสี่ยงให้กับอาชญากรในการที่จะ
ตัดสินใจประกอบอาชาญกรรม  ในขณะที่การอยู่ในสังคม
และชุมชนที่ดีของทางพระพุทธศาสนาเป็นการลดความ
เสี่ยงที่จะต้องกายเป็นเหยื่ออาชญากรรมอันจะเกิดผลร้าย
กับเยื่อเอง ขณะเดียวกันหลักธรรมที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมหลักธรรมดังกล่าว คือ สัปปุริสัตธรรม 7 ซ่ึง
ประกอบด้วย เป็นผู้รู้จักเหตุ เป็นผู้รู้จักผล เป็นผู้รู้จักตน 
เป็นผู้รู้จักประมาณ เป็นผู้จัดการรู้จากชุมชน เป็นผู้รู้จัก
บุคคล ซ่ึงหลักธรรมข้อใดเป็นหลักธรรมของคนดีที่จะน า
ตนให้ผลจากความเสื่อม ความเสียหาย ความเสี่ยงต่อการ
ที่จะกลายเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

(3)  แนวทางการควบคุมอาชญากรรมด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

แม้งานวิจัยในทางอาชญาวิทยาบางเล่มจะ
ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอาชญากรรมก็ตาม แต่ในทางพุทธศาสนา เชื่อว่า 
แม้คนจะมีความยากจนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมี

ปัญหาทางด้านสังคมก็ตาม หากบุคคลมีความละอายต่อ
บาปเกรงกลัวต่อผลแห่งการกระท าชั่วแล้ว บุคคลจะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือน าไปสู่การประกอบอาชาญกรรม 
ได้น้อยเพราะตามกฎศาสนาเชื่อในเรื่องจ าเป็น ในการ
กระท าทุกอย่างของมนุษย์การกระท า น้ันในหนังสือ
พระไตรปิฎกกล่าวถึง วิธีการแก้ปัญหาอาชญากรรมและ
การควบคุมอาชญากรรมโดยเอาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นตัวหลักและมุ่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยใช้
เศรษฐกิจเป็นตัวแก้ไขปัญหา ซ่ึงกล่าวไว้ใน กูฎทันตสูตร 
ซ่ึงได้มีแนวทางในการท าให้เศรษฐกิจของรัฐดีขึ้น แล้วก็
เชื่อว่าปัญหาอาชญากรรมในช่วงเวลาน้ันจะลดลงซ่ึงทาง
พระพุทธศาสนา เสนอวิธีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี 
ให้กับกลุ่มคนสามกลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นคนใน
ระดับผู้ผลิต เป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตร กลุ่ม
พ่อค้าในทุน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
ที่เป็นเสมือนการน าเอาผลผลิตจากคนในระดับล่างมา
กระจายสู่ผู้บริโภค กลุ่มข้าราชการ ซ่ึงรวมทั้งบุคคลใน
หน่วยการกระบวนการยุติธรรม ที่อ านวยความยุติธรรม 
ให้กับประชาชนรัฐ จึงต้องให้ความส าคัญต่อตัวเอง ค่า
ครองชีพที่เหมาะสมกับข้าราชการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการอ านวยความยุติธรรมและการบริหาร
บ้ านเ มือง จึงจะสามารถ เ กิด ขึ้ น ได้ และลดปัญหา
อาชญากรรมที่แพร่หลายลงได้และหลักธรรมที่ ใ ช้
แก้ปัญหา เรื่องเศรษฐกิจและความยากจนน้ี อีกประการ
หน่ึง คือธรรมะข้อทิศทางธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
ซ่ึงประกอบด้วย การขยันหม่ันเพียรในการงาน รู้จักเก็บ
ออมรักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ การคบคนดีเป็นเพื่อน การ
รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้พอดีกับความจ าเป็น หลักธรรมข้อน้ี
เป็นแนวทางในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี ระดับปัจเจก
ที่มองว่าความยากจนจะน าไปสู่การประกอบอาชญากรรม 
หลักธรรม ข้อน้ีถามว่า ศาสนาเห็นว่า เป็นการเสริมสร้าง
ให้บุคคลสามารถเสริมให้บุคคลพึ่งพาและเลี้ยงตนเองและ
เลี้ยงตัวเองได้สิ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวเสริมในการเกิด
อาชญากรรม 

(4) แนวทางการควบคุมอาชญากรรมด้าน
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าหน่วยงาน
ราชการและผู้ปกครองว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการเกิด
อาชญากรรม เพราะหากการบริหารกิจการบ้านเมืองของ
ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายปกครองสามารถอ านวยความ
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ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และบริหารบ้านเมืองไปด้วยดี
ประชาชน เชื่อถือในฝ่ายปกครองอาชญากรรมก็จะ
บรรเทาลงได้ พระพุทธศาสนาจึงเสนอแนวทางในการ
อ านวยความ ที่ท าให้ กับหน่วยงานของฝ่ายบริหาร
บ้านเมือง โดยหลักธรรมที่เรียกว่า อคติ 4 กล่าวคือ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หรือผู้ปกครองพึงงด
เว้น 4 ประการ คือ การล าเอียง เพราะรักใครชอบพอกัน 
การล าเอียง เพราะโกรธแค้นชิงชัง การล าเอียง เพราะ
ความโง่เขาไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร การล าเอียง 
เพราะความกลัวต่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ความเป็นธรรมในสังคมก็จะไม่เกิดประชาชนก็จะไม่ให้
ความเชื่อถือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
อาชญากรรมก็จะแพร่หลายและรุนแรงฉะน้ัน บุคลากรใน
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมนอกจากอ านวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนและจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับสังคมละเว้นอคติ 4 ประการน้ีในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

นอกจากน้ีหลักการที่ เรียกว่าราชสังคมวัตถุ      
ก็สามารถน ามาใช้ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดแพร่หลาย
ในสังคมซ่ึงประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 5 ประการคือการ
บ ารุ งประชาราษฎรให้ มีความอยู่ดี กินดี  การบ ารุ ง
ข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชาความสามารถในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ การฉลาดในการเจรจากับ
ผู้ใหญ่ ที่เป็นหัวหน้าระดับสูงและผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ระดับล่าง การขจัดอิทธิพลต่างๆ ที่ มีอยู่การขจัดผู้ มี
อิทธิพล โจรผู้ร้าย การเบียดเบียนกันอบายมุขต่างๆ ให้
หมดไปให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย เม่ือหน่วยงานใน
กระบวนการที่ท าสามารถท าให้ประชาชนเชื่อถือและ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมแล้วการป้องกันและ
แก้ปัญหาอาชญากรรมก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอีกหัวข้อหน่ึง
ได้แก่ อปริหานิยธรรม 7 ประการ คือ การหม่ันประชุม
ปรึกษาหารือกัน เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมและ
พร้อมเพรียงกันบริหารบัญญัติสิ่งที่ควรบัญญัติเพิกถอนใน
สิ่งที่ควรเพิกถอนให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้รู้ให้เกียรติ
แ ละ ปก ป้ อ ง สต รี ใ ห้ ค ว าม เ ค าร พแล ะ นั บถื อต่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการให้ความส าคัญกับ
สถาบันศาสนา 

อย่าง ไร ก็ตามวิธีการที่ สามารถแก้ไขและ
ควบคุมอาชญากรรมที่ดีที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติคือการส่งเสริมให้คนในสังคมรักษาศีล 5 ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะปัญหาอาชญากรรมจะลดลงได้ก็
โดยการรักษาศีล 5 และควบคุมการเกิดอาชญากรรมได้
เกือบทุกด้านที่กล่าวมา 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : 
ศึกษากรณีการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้
เป็นแนวทาง ท าให้ได้ทราบว่าปัญหาอาชญากรรมเป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่อยู่คู่กับมนุษย์ตราบเท่าที่มนุษย์
ยังคงมีกิเลสตันหาและความยึดถือยึดม่ันฉะน้ันจึงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะแก้ไขหรือควบคุมอาชญากรรมให้หมดสิ้นไปจาก
สังคม ดังน้ันกระบวนการในการควบคุมอาชญากรรมที่จะ
กระท าได้จากการศึกษาอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 

1) ข้อเสนอแนะระดับจุลภาค เน่ืองจากทาง
พุทธศาสนามองว่าสาเหตุหลักของการเกิดอาชญากรรม
คือปัจจัยทางด้านจิตใจ ฉะน้ันการควบคุมอาชญากรรมที่
จะพึงกระท าได้คือเน้นการควบคุมอาชญากรรมในระดับ
ตัวบุคคลโดย 

(1) สถาบันครอบครัวจะต้องมีบทบาทในการ
อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้มากที่สุด. พ่อแม่ควร
จะเอาใจใส่ลูกและแสดงบทบาทในการขจัดขัดเกลาทาง
สังคมตั้งแต่วัยเด็ก  ให้เวลาและความใกล้ชิดสร้างความ
อบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว  ปลูกฝังค่านิยมที่ดี  
เช่นการให้เกียรติกับเพศหญิงการ ตั้งข้อรังเกียจการใช้
ก าลังในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวพ่อแม่ต้องเป็น
แบบอย่างให้ลูก การสร้างครอบครัวให้มีความเข้าใจและ
ความอบอุ่นจะเป็นทางหน่ึงในการควบคุมอาชญากรรมที่
ดีที่สุด 

(2) องค์กรทางด้านศาสนาควรจะต้องเข้ามามี
บทบาทในการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น
ในสั ง คม ให้ ม ากผ่ านช่ อ งท า งด้ าน โ ร ง เ รี ย นและ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะการส่งเสริม
การให้ประชาชนสมาทานศีล 5  ซ่ึงเป็นแนวทางการ
ควบคุมอาชญากรรมที่ควบคุมและมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติศีลธรรมจริงจะอยู่คู่สั่งคมและความผาสุกจะ
บังเกิดขึ้นดังที่นักศาสนาบางท่านกล่าวคือศีลธรรมไม่
กลับมาโลกาจะวินาศเป็นค ากล่าวที่ไม่เกินความเป็นจริง 
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2)  ในระดับมหภาคการก าหนดนโยบายของรัฐ
ควรจะค านึงถึงการส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาคน
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจโดยเฉพาะหน่วยงานด้านทางการปกครองหรือ
หน่วยงานที่ต้องอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
มาตรการในการควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมควรจะต้ 

องประสานของกันและร่วมกันก าหนดแนวทาง
ด้าน นโยบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้
ทราบปัญหาและ อุปสรรคต่ างๆของการควบคุ ม
อาชญากรรมซ่ึงแยกอธิบายได้ดังน้ี 

(1) สถาบันการศึกษาควรจะต้องมีบทบาทใน
การส่งเสริมปลูกฝังระเบียบวินัยการให้ความเคารพ
กฎหมายส่งเสริมรวมทั้งการสอนศีลธรรมและท าใน
โรงเรียนต้องให้เกิดผลส าเร็จอย่างแท้จริงให้ เด็กได้
ตระหนักเข้าใจและน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
แท้จริงรวมทั้งในสถาบันการศึกษาควรจะจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันตัวเองจากภัยอาชญากรรมแก
นักเรียนไปศึกษาในสถาบัน 

(2) ผู้น าชุมชนควรจะมีบทบาทในการสร้าง
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนให้เกิดความตระหนักและร่วมกันในการแก้ปัญหา
และป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของตนรวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างบ้านวัดโรงเรียนให้มี ส่วนร่วมในการ
แก้ไขหรือการควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้วย 

(3) สถาบันสื่อมวลชนควรจะตระหนักและให้
ความส าคัญกับการเสนอข่าวที่อาจจะชุมชนการส่งเสริม
ความรุนแรงให้เกิดขึ้นในชุมชนในการน าเสนอข่าวควรจะ
มีการน าเสนอข่าวหรือรายงานที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดในการเสนอข่าวที่
อาจเป็นการส่งเสริมวิธีการประกอบอาชญากรรม หรือ
การใช้ความรุนแรงในสังคม 

(4) รัฐควรจะเข้ามาส่งเสริมให้องค์กรทาง
ศาสนาเข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังจริยธรรมให้คนมี
ศาสนาเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าของศีล 5 และการสมาทานรักษา
ศี ล  5  อย่ างจ ริ ง จั งแ ละ ได้ ผล ซ่ึ ง เ ป็นการ ควบคุ ม
อาชญากรรมที่ ใช้งบประมาณน้อยกว่าแนวทางการ
ป้องกันอาชญากรรมแบบอ่ืน 

8. บรรณานุกรม 
กมลทิพย์  คติ และคณะ.  (2530).  รายงานการวิจัยทิศ

ทางการพัฒนาระบบงานยุติธรรมกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชาญกรรม เล่มที่  2. 
ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม : โรงพิมพ์ สถาบัน
พั ฒ น า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข อ า เ ซี ย น
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