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บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยากับแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบพุทธ มีวัตถุ
ประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดระหว่างทฤษฎีอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยากับแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบพุทธ
ว่าด้วยอิทธิพลของความเหนือกว่าผูอ้ นื่ ซึง่ เป็นสาเหตุของการประกอบอาชญากรรม และศึกษาได้ศกึ ษาถึงแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อันเกิดจากการที่บุคคลมีความเหนือกว่าผู้อื่น
ผลของการศึกษาเปรียบเทียบ ได้จำ�แนกประเด็นเปรียบเทียบออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเภท
องค์ความรู้ 2) สาเหตุการประกอบอาชญากรรม 3) แรงกระตุ้นในการก่ออาชญากรรม และ 4) แนวทาง
การป้องกันแก้ไขอาชญากรรมเมื่อบุคคลมีอำ�นาจเหนือผู้อื่น และผลการศึกษาประเภทองค์ความรู้พบว่าอาชญา
วิทยาเชิงจิตวิทยาของนักทฤษฎีชาวตะวันตกจัดเป็นทฤษฎี ส่วนจิตวิเคราะห์แบบพุทธของประเทศไทยจัดเป็น
แนวคิด โดยสาเหตุอาชญากรรมเกิดจากความเหนือกว่าผู้อื่น ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลประกอบอาชญากรรม
จากการศึกษาดังกล่าว มีข้อสรุปที่เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม คือ การปลูก
ฝังให้บุคคลตระหนักในการเคารพตนเองและผู้อื่น ไม่ใช้ความเหนือกว่าทำ�ร้ายหรือเอาเปรียบผู้อื่น การบังคับใช้
กฎหมายและการลงโทษผู้กระทำ�ผิดควรเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่มีความเหนือกว่าผู้อื่น
ในสังคม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ด้อยกว่า
คำ�สำ�คัญ: ความเหนือกว่าผูอ้ นื่ ; อาชญากรรม; ทฤษฎีอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยา; แนวคิดจิตวิเคราะห์แบบพุทธ
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Abstract
The comparative study between the psychological theories of crime and the
Buddhist concepts of psychoanalysis, this study aimed to compare the concepts between the
psychological theories of crime and the Buddhist concepts of psychoanalysis regarding the
influence of superiority, which caused the criminal commitment, and to seek for the guidelines in
preventing and correcting the criminal problems caused by the existence of a person of
superiority.
The findings of this study were classified into 4 issues as follows: 1) body of
knowledge, 2) causes of committing crime, 3) motivation of committing crime, and 4) guidelines
in preventing, correcting crime whenever there was an existence of a person of superiority.
In case of the body of knowledge, it was found that the psychological criminology of the
western theorists were regarded as theory, whereas the Buddhist psychoanalysis in Thailand was
regarded as concept. Regarding the causes of crime originated by the superiority over others
were regarded as the motivation for the person of superiorty to commit crime.
According to the said study, the conclusion proposed as the guidelines for the
protection and correction of the criminal problems referred to the cultivation for a person to
be aware of self-respect and respect for others, not the superiority over others in order to hurt
or take advage of others, the law enforcement along with the punishment of the wrongdoers
should be equally practiced, there should not be any privileges for the person of superiority
in society and the discrimination for the underprivileged.
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