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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ การใชความยุติธรรมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน โดย
ใชกฎหมายเป นเครื่องมือ ในการอํานวยความยุติธรรมและบูรณาการกับคําสอนของสมเด็จพระ
สั ม มาสั มมาพุ ท ธเจ า เพื่ อ ให บุ ค คล ข า ราชการของรัฐ ในทุ ก หน ว ยงาน มี ก ฎหมายคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมเป น หลั ก ในการประพฤติ ธ รรมปฏิ บั ติ ไม ว าจะเป น ในเรื่ อ งของส ว นตั ว หรื อ ส ว นรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อให สอดคลองกับกระแสการปฏิรูปประเทศของทานนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา วาทําอยางไรจะใหสังคมมีคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเขามาบริหารประเทศ
เปนการนําเสนอผานมุมมองตามหลักคําสอนในศาสนา ประชาชนไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
โดยเทาเทียมกัน ความยุติธรรมจึ งเปนคุณ ธรรมอันหนึ่ งที่ทุกสังคมปรารถนา เพื่ อความสงบสุ ข
ความเจริญ ของสั งคม เมื่ อ ใดเกิ ด ความไม ยุ ติ ธ รรมไม เคารพกฎหมายบ านเมื อ งขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความสงบสุขและความเจริญของสังคมก็จะถูกกระทบกระเทือน มีผลตอสมาชิกในสังคม
ไปดวย
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อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก.

๑. บทนํา
ความยุติธรรม หมายถึง ความเทียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล สวน
ความเปน ธรรมหมายถึง ความยุ ติธรรม ความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ความยุติธรรมยั งหมายความ
รวมถึงความสุจริต ความเป นธรรม ความชอบดวยกฎหมาย ความถูกตองตามกฎหมาย สิทธิตาม
กฎหมาย การปฏิ บัติตามระเบียบแบบแผนประเพณี และการปฏิ บัติตามหน าที่ หั วใจของความ
ยุติธรรมคือ การขจัดเสียซึ่งการกระทําตามอําเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ การแบงสันปนสวน
สิทธิและหนาที่ของประชาชนอยางเปนธรรม และประชาชนไดรับความคุมครองจากกฎหมายโดย
เทาเทียมกัน ความยุ ติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุกสังคมปรารถนา เพื่อความสงบสุขและ
ความเจริญของสังคมที่ถูกกระทบกระเทือนมีผลตอสมาชิกในสังคมไปดวย
“ อริสโตเติล “ กลาวไววา “ ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เทากันไดรับการปฏิบัติที่
ไม เท าเทียมกัน และเมื่ อคนที่ไม เท ากั นไดรับ การปฏิ บัติเทาเที ยมกัน ( Injustice arises when
equals are treated unequally, and also when unequals are treated equally.)”๑
ทั้งนี้ ความยุติ ธรรมที่ ศาลรับ รูและบังคับ บัญ ชาคือ ความยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่ ง
แตกตางกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ ตามสามัญสํานึกการใชเหตุผลของบุคคลธรรมดาและเมื่อ
นํามาใชบังคับอาจทําใหผลผิดกันชนิดขาวเปนดําได เชน ในกรณีที่ผูรายใหการรับสารภาพตอศาล
วาไดกระทําความผิดอาญาตามฟอง แตศาลใชความยุติธรรมตามกฎหมายพิพากษายกฟองเพราะ
คดีขาดอายุความหรือกรณีเจาหนี้ใหยืมเงินกวา ๒,๐๐๐ บาท โดยไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญมาแสดง เพราะความยุติธรรมตามกฎหมายนั้น รัฐตองปฏิบัติ
ตารมกฎหมายอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อใหกฎหมายมีความแนนอน เสมอหนากันและขจัดความ
หลงผิดของผูมีหนาที่รักษาความยุติธรรม๒
๑

โสภณ รั ตนากร. ความยุ ติธ รรม. บทบั ณ ฑิ ตย เลม ๒๕ ตอน ๒ ป ๒๕๑๑ อางถึ งใบ รวม
บทความยุติธรรมสําหรับผูพพิ ากษา สํานักประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หนา ๘๗-๙๓.
๒
วิโรจน บริรักษ จรรยาวัตร. ความยุติธรรมตามกฎหมาย. ดุลพาห ปที่ ๑๒ เลม ๕ พฤษภาคม
๒๕๐๘, หนา ๔-๙. อางถึงในรวมบทความยุติธรรมสําหรับผูพิพากษา สํานักประธานศาลฎีกา,๒๕๕๖, หนา ๙๗๑๐๐.

หลั กนิ ติธ รรม(The Rule of law ) คือ หลั กพื้ นฐานแห งกฎหมาย เป น เสาหลั ก ที่
สําคัญอยูเหนือกฎหมายทั้งปวงในการค้ํายันกระบวนการยุติธรรมที่เปนที่พึ่งสุดทายของประชาชนได
อยางแทจริง เพราะหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือที่ใชกําจัดและควบคุมการใชอํานาจโดยมิชอบของผู
มีอํานาจทั้งหลาย และเปนหลักการสําคัญที่กํากับรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และหนวยงาน
ของรัฐทั้งหลายใหใชอํานาจตามกรอบที่กฎหมายกําหนดเปนการทั่วไป เพื่อใหเกิดสังคมที่เปนธรรม
ใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลไดรับการคุมครอง๓
โดยต องเปนไปตามขั้นตอนภายใตรูปแบบกระบวนการนิติธรรม ( Due Process Model ) โดย
องคกรที่มีความเปนการและเน นการใหความสําคัญ แกการคุมครองสิท ธิและเสรีภ าพของปจเจก
บุคคล ทั้งนี้ นั กนิติศาสตรข องแตละประเทศอาจมีความเขาใจ และมุมมองที่ แตกต างออกไป
เกี่ย วกับ หลัก นิ ติธ รรม ( The Rule of law ) ไมว าจะเปน ประเทศที่ ใชระบบคอมมอนลอรห รื อ
ระบบประมวลกฎหมายรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งหลักนี้ไดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมัน และ
ไดมีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๓ จนถือเปนกฎหมาย
จารีตประเพณีของอังกฤษเรื่อยมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ๔ หลักนิติธรรมจะตองเกี่ยวของกับกับ
การยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาคและ
ไดรับการคุมครองจากกฎหมายทัดเทียมกัน การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ ฝายบริหารตอง
บริหารภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์ของกฎหมายและไมมีบุคคล
ใดอยู เหนือกฎหมาย ( n0 0ne above the law ) ในสว นของหลักนิ ติธรรมกับ ฝ ายตุล าการนั้ น
ความเปนอิสระของฝายตุลาการเปนหัวใจหรือสิ่งสําคัญที่สุดของหลักนิติธรรม กลาวคือ การปฏิบัติ
หนาที่ของฝายตุลาการนั้นจะตองปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เพราะ
ศาลเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน จึงตองปฏิบัติหนาที่อยางอิสระดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใต
กฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค ดังคํากลาวที่วา “เสรีภาพของบุคคลจะมั่นคงแนนอนเพียงใด ก็
ยอมแลวแตความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี”
ในกรณีที่สถานการณแตกตางหรือไดเปลี่ยนแปลงไป การใชบังคับกฎหมายที่ศาลเคย
วางบรรทัดฐานไวอาจไมสอดคลองกับความยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายก็ยอมตองแปรเปลี่ยนให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีความเหมาะสมกับสภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นโดยศาลแตละแหงมักจะมี “ ยี่ตอก “ หรือบัญชีระดับอัตราโทษเพื่อใชพิจารณา
๓

กํ าชัย จงจั กรพั น ธ. หลั ก นิ ติธ รรม.รวมบทความสํ าหรับ ผูพิ พากษา. สํานักประธานศาลฎี ก า,
๒๕๕๖, หนา ๓๕-๔๕.
๔
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ลงโทษจําเลยในแตละฐานความผิดให เหมาะสมเปน ไปในแนวทางเดียวกัน แต ในสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา บางครั้งกฎหมายอาจพัฒนาไมทันและการพิจารณาพิพากษา
คดีอาจไมสอดคลองกับสภาวการณ ในปจจุบัน เชน คดีพนักงานเก็บขยะขายแผนซีดีเกาซึ่งมีโทษ
ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ มีระวางโทษปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐
ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และศาลไมมีอํานาจรอการลงโทษปรับใหได เปนตน นอกจากนี้การ
บังคับใชกฎหมายในคดีตาง ๆ ที่ดูเหมือนจะเปนเรื่องทํานองเดียวกัน แตศาลก็อาจวินิจฉัยแตกตาง
กันเพราะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ไมเหมือนกัน ยอมอาจสงผลใหเกิดความรูสึกไมเปนธรรมขึ้นมาได
ดังตัวอยางในการรองขอใหป ลอยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑป ระมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๘/๑ ซึ่งศาลตอ งคํานึ งรวมถึงพฤติ ก รรมต าง ๆ แห งคดี ว าเป น
อยางไร มีภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม เชน ในกรณี
เมื่อครั้งเกิดเหตุ การณไมสงบในบานเมืองที่เรียกวากลุมเสื้อเหลืองเสื้อแดง ซึ่งพฤติการณ แห งคดี
รวมถึงความรายแรงและภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดหรือไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว
แตกตางกันไปไดโดยหากปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน จะไปกอเหตุ
อันตรายประการอื่น หรือการปลอยตัวชั่วคราวนั้นจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
การสอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล ซึ่งเปนการแสดงยืนยันใหเห็นวา ความ
ยุติธรรมนั้นอาจไมจําตองใชใหเทาเทียมกันก็ได แตที่สําคัญที่สุดคือ ผูบังคับใชกฎหมายตองบังคับ
ใชอยางสุจริต ถูกตองเป นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหป ระชาชนที่ มี พฤติ กรรมแวดลอ ม
ตางกัน ไดรับ ความยุติธรรมอย างเท าเที ยมกั นและสั งคมจะมีความผาสุก ภายใต กฎเกณฑ ความ
ยุติธรรมเดียวกันอยางมีประสิทธิผล
คํากลาวในเชิงสังคมวิทยาที่วา“กฎหมายเปนเครื่องมือวิศวกรทางสังคม”เปนการใช
กฎหมายเปน เครื่อ งมื อสําคัญ ในการประสานงานจากหลายฝายอยางเปน ระบบ เพื่ อสร างและ
ปรั บ ปรุงแกไขป ญ หาสังคมในด า นต าง ๆ ให ดีขึ้น โดยเน น ลั กษณะการประสานประโยชน ข อง
สมาชิกทุกกลุมในสังคม การใชกฎหมายในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดหรือมีชองวาง
ในทางเศรษฐกิจระหวางคนจนกับคนรวยที่หางกันมากหรือมีความแตกตางทางความคิดระหวางชน
ชั้นสูงกับชนชั้นลาง จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวคิดในการสรางและใชกฎหมายอยาง “ไมเทาเทียม
กัน” เพื่อกอใหเกิดความเทาเทียมกันหรือเกือบจะเทาเทียมกันในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน
การเก็บภาษีเงินไดในอัตรากาวหนา การจัดเก็บภาษีในการรับมรดก การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง การแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่อง “ ขายฝาก “ เพื่อคุมครองเกษตรกรหรือผูขาย
ฝากที่ดินไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงเอาที่ดินทํากินไปโดยงาย การชวยเหลือผูยากจนใหมี

ทรัพยสินอันเปนป จจัยการผลิ ต ที่ สําคัญตามกฎหมายการเชาที่ดินหรือกฎหมายปฏิ รูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม กฎหมายคุ มครองแรงงาน กฎหมายสง เสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
กฎหมายคุมครองคนไรที่พึ่ง การใชกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาหรือการรับจํานําสินคา
เกษตรในภาวะราคาตกต่ํา เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติของการใชกฎหมายที่อาจไมเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป โดย
คํานึงถึงความแตกตางทั้งทางจิตใจ รางกาย ความสัมพันธรวมถึงการกระทําในคดีอาญาบางกรณี
เชน การใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษโดยคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ สภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของ
ผู นั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุ อื่นอันควรปราณี๕ การสําคัญ ผิดในขอเท็จจริง ซึ่ งอาจทําให
ผู กระทําความผิดไมมี ความผิดหรือไดรับ ยกเวน โทษหรือไดรับโทษนอยลง๖ การกระทํ าความผิ ด
ในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะเหตุวิกลจริตหรือมึน เมา๗ การ
กระทําความผิดดวยความจําเปน๘ กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยบางประการระหวางสามีภริยา๙
เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งไมตองรับโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนหรือลด
มาตราสวนโทษ๑๐ การกระทําให หญิ งแทงลูกของแพทยเนื่องจากสุขภาพหรือถูก ลวงละเมิ ดทาง
เพศ๑๑ เปนตน
“ เหตุผล คือ วิญ ญาณแห งกฎหมายเมื่อเหตุผลแหงกฎหมายบทใดเปลี่ยนแปลงไป
กฎหมายบทนั้นยอมเปลี่ยนแปลงตารมไปดวย ( The Reason is the soul of law, the reason
of law being changed, the law is also changed.)เหตุ ผลกับ กฎหมายจึ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั น
โดยตรงและแนบแนน กฎหมายที่ไมมีเหตุผลและไมยุติธรรมอยางยิ่ง คือ กฎหมายที่รางขึ้นดวย
เหตุผลที่ขัดตอสามัญสํานึก เชน กฎหมายที่บัญญัติไมใหศาลใชดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหรือ
โทษในทางอาญาตามสั ด ส ว นของความรุน แรงในการกระทํ า ผิ ด...”๑๒ การให เหตุ ผลในการใช
กฎหมายเพื่อให เกิดความยุติธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชความยุติธรรมที่
๕

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๒.
๗
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕-๖๖.
๘
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๗.
๙
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๑.
๑๐
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ - ๗๖.
๑๑
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕.
๑๒
ธานินทรกรัยวิเชีย ร. “ เหตุผลในกฎหมาย “ ๗๒ ป โสภณ รัตนากร. กรุงเทพมหานคร : หาง
หุนสวนจํากัด อักษรกิจ, มปพ, หนา ๒๓ – ๖๕.
๖

แตกตางกันไปในแตละกรณี ทั้งนี้ เพราะหลักความยุติธรรม จารีตประเพณีที่ไดปฏิบัติมาชานาน
เจตนารมณ ข องกฎหมาย หลั ก ศี ล ธรรม นโยบายของรัฐ ( public policy ) เหตุ ผ ลและหลั ก
ความชอบธรรมตาง ๆ เหลานี้จําตองนํามาประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยอย างหลีกเลี่ยงไมได
เพราะกฎหมายจะตองอยูเคียงคูกับความเปนธรรมและความยุติธรรม (The purpose of the law
is to serve the justice ) ความเปนธรรมตองอยูเคียงคูกับเหตุผลและความชอบธรรมนั้นเอง ผูใช
กฎหมายจึงมีความสําคัญเทากับตัวบทกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะตองมีความเปนอิสระที่แทจริง และ
มีความรูความสามารถในดานกฎหมายแลว จะตองมีจิตใจเปนธรรมดวย ดังพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “การที่มีกฎหมายของบานเมืองดู ประชาชนดี และมี ตุลาการดี
ยอมทําใหสังคมสวนรวมจะเกิดความรมเย็นเปนสุขอยางไรก็ตาม กฎหมายเปนเครื่องมือสําหรับ
กํ า หนดความถู ก ผิ ด เพื่ อ อาศั ย หลั กวิ นิ จ ฉั ย ในการอํา นวยความยุ ติ ธ รรม จึ ง ไม ค วรถื อ ว า มี
ความสําคัญยิ่งไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมายและ
อยูเหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคํานึงแตความถูกผิดตามกฎหมาย
เทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ จําตองคํานึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การ
ใชกฎหมายจึงมีความหมายและไดผลที่ควรจะได...”๑๓
นอกจากการใชความยุติธรรมที่อาจใชไมเทาเทียมกันโดยผานการบังคับใช
กฎหมายขางตนแลว แมกฎหมายจะตั้งใจบัญญัติใหเกิดความยุติธรรมสักเพียงใดก็ตามก็เปนเพียงแต
ความยุ ติ ธ รรมตามกฎหมายสั ก เพี ย งใดก็ ต าม ก็ เ ป น เพี ย งความยุ ติ ธ รรมตามกฎหมายตาม
แนวความคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง ซึ่งรัฏฐาธิปตยมีอํานาจออกกฎหมายออกมาบังคับใชโดย
บัญญัติวาสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกตองเปนความยุติธรรมแลว โดยเฉพาะกฎหมายคณะปฏิวัติ รัฐประหาร สิ่ง
สําคัญที่ตองคํานึงถึง นอกจากการพิจารณาแตจากความยุติธรรมที่เกิดจากตัวบทกฎหมายนี้แลว
ควรคํานึงถึงความยุติธรรมจากสํานักกฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติ( Natural law )ซึ่ง
เริ่มมาตั้งแตสมัยกรีกที่กฎหมายเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหลายในโลกนี้
โดยเชื่อวา กฎธรรมชาติเปนกฎที่สมบูรณและมีอยูทั่วไปตลอดกาล กฎหมายที่ดีจึงตองไมขัดกับกฎ
ธรรมชาติ แตกฎหรือกฎหมายธรรมชาตินี้อาจเจริญงอกงามไปตามยุคสมัย เพื่อประโยชนใหเกิด
ความสงบสุขแกบานเมือง ภายใตพื้นฐานที่สามารถอธิบายในรูปของเหตุและผลรวมทั้งในกรณีของ
กฎหมายมหาชนที่เกิดชองวางขึ้น ซึ่งการนําหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดชองวางของกฎหมายมหาชน

๑๓

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกนักศึกษาสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕.

นี้ห ลักกฎหมายทั่วไปนั้ นตอ งสรางประโยชน ใหแ กประโยชนสาธารณะและคุ มครองเอกชนให ได
สัดสวนกันดวย
ดังนั้น การใชความยุติธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม ตามกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมอยางแทจริงแกสังคม จึงไมจําเปนตองใชอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหคนที่ไมเทาเทียม
กั น ในสังคมไดมีโอกาสเสมอภาคเท าเที ยมกันภายใต กฎหมายไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุ คที่ มี
เทคโนโลยีการสื่อสารไรพรหมแดนดังเชน Line Facebook ที่อาจถูกใชเปนเครื่องมือในการสราง
กระแสสังคมหรือ คํ าพิ พ ากษาทางสั งคมหรื อเลือ กข างโดยใชคํา พู ดหรือการสื่ อ สารในรู ป แบบที่
กอใหเกิดความเกลียดชังและนําไปสูความรุนแรง ( Hate Speech ) ไดโดยงาย ดังเชนถอยคําที่บาง
ฝายกลาววา “ ความยุติธรรมสองมาตรฐาน “ รวมไปถึงการใชฝูงชนหรือกลุมคนจํานวนมากเปน
เครื่องมือกดดันหรือกระทําการใด ๆ อันสงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมที่ควรจะเปนไป
ตามความเปนจริงแกสังคมผูมีหนาที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมจําตองบังคับใชกฎหมายโดย
ปราศจากอคติ ๔ มีความหนักแนนในการยึดหลักปฏิบัติตามหลักกฎหมายและความยุติธรรมใหมี
ความศักดิ์สิท ธิ์ ไมยอมตนไปบังคับ ใชกฎหมายแบบเลื อกปฏิ บัติเขาขางฝายผู มีอํานาจรัฐ หรือ
กระทําตามกระแสชี้นําจากสังคมไมถูกตอง แตควรตองรวมดวยชวยกันปรับปรุงแกไขปญหาความ
ไมเทาเทียมกันในสังคม และชี้นําความถูกตองตามความเปนธรรมทางสังคมอยางแทจริงเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีสืบไป
เรื่องกฎหมายกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ผูเขียนไดกลาวตอนแรก เพื่อใหทราบถึงการ
ใชกฎหมายกับความยุติธรรม จําไดวาภายหลังการรัฐประหารป ๒๕๓๔ ชวงกอนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๔๐ มีผลบังคับใชมีการรณรงคกันอยางกวางขวางใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมเขาสู สภา ขณะเดี ย วกั น ก็ มี การถกเถี ยงแลกเปลี่ ย นแสดงความคิ ด เห็ น กั น อย า ง
มากมายวา คนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางไร แตสุดทายยังไมไดขอสรุป
หรือตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจนนักหลังจากนั้น วาทกรรมที่วา ใหเลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
เขาสูสภา แลวก็เงียบหายไปจากสังคมไทย พรอมกับมีคานิยมใหมเขามาแทนที่ คือ โกงไมเปนไร
ขอใหทํางานและหาเงินเกงเป นใชได ทามกลางความขัดแยงวุนวาย สับสน แตกแยก ความไม
มั่นใจ ลังเลสงสัยและเป นห วงกังวลตออนาคตของชาติบานเมือง ณ ปจจุ บัน คําว า คุณธรรม
จริ ย ธรรม ได เริ่ม กลับ มาเป น ที่ ส นใจและกล าวขานวิ พ ากษ วิจ ารณ กั น อี ก ครั้ ง จึ งขอถื อ โอกาส
วิเคราะหความหมายตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจาบอกวา หนทางที่จะนําพาสูความหลุดพนหรือการดับทุกข มีอยูอยางเดียว
เท า นั้ น เรียกว า “มรรคแปด” นอกเหนื อ จากเส น ทางนี้ แ ล ว ไม มีท างอื่ น ใดอี ก โดยมรรคแปด
ประกอบดวย๑๔
๑. สัมมาทิฐิ แปลวา เห็นชอบหรือรูชอบ คือมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกชีวิต
อย างถูกตองตามความเปนจริงหรือตามสภาวะธรรมชาติ โดยเฉพาะอย างยิ่ งความรูความเข าใจ
เกี่ ย วกั บ เรื่อ งนิ ย าม ๕ ในข อ จิ ต นิ ย ามและกรรมนิ ย าม เข า ใจเรื่อ งขั น ธ ๕ กฎไตรลั ก ษณ
กระบวนการอริยสัจ หลักปฏิจจสมุปบาทหรือหลักอิทิปปจจยอยางถองแทลึกซึ้ง
๒. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ดําริชอบหรือนึกคิดในทางที่ถูกตอง คือ มี ความนึกคิดที่
ปลอดโปรง เปนอิสระ ไมมีความยึดติด พัวพัน ไมมีอคติ ปฏิปกษ ชอบใจ ไมชอบใจ
๓. สัมมาวาจา แปลวา วาจาชอบ คือการละเวนจากวจีทุจริตทั้ งปวงมี อยู ๔ ข อ
คือ พูดความจริง เปนประโยชน ถูกาลเทศะ และพูดดวยความมีเมตตา
๔. สัมมากัมมันตะ แปลวา กระทําชอบ คือ การละเวนจากสิ่งที่ไมพึงกระทําทั้ง
ปวง เชน ละเวน จากการทําลายชีวิต ขโมยของคนอื่น ประพฤติผิดในกาม รวมถึงการกระทําใน
สิ่งควรพึ่งกระทําดวย เชน การมีน้ําใจ ชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น การทําบุญสรางกุศลดวยจิตใจที่
บริสุทธิ์๑๕ กระทํากิจการงานทุกอยางเพราะเห็นเปนหนาที่โดยหนาที่และเพื่อหนาที่ ไมมุงทําเพื่อ
หวังผลประโยชนตอบแทนใด ๆในลักษณะที่เปนตัณหา แตมุงทําเพื่อฉันทะเปนสําคัญ๑๖
๑๔

พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๑ ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๒ ) หนา ๗๓๓
๑๕
การทําบุญหรือการใหในทางพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงคหลักสําคัญ ๔ ประการ คือ
1.ใหเพื่ออนุเคราะหแกผูคลาดแคลน ผูอยากไร
2.ใหเพื่อบูชาคุณแกผูมีพระคุณ เชน บิดา มารดา ครูอาจารย ญาติพี่นอง
3..ใหเพื่ออุปถัมภบํารุงศาสนาหรือแกผูทรงศีล เชน พระสงฆ
4.ใหเพื่อขัดเกลากิเลศหรือกําจัดความยึดติดในทรัพยของผูอื่น
๑๖
ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ อธิบายไวในหนังสือพุทธธรรม ( หนา ๔๘๙ – ๕๒๘ ) พอสรุปได
วา ความอยากหรือความตองการตามธรรมชาติของมนุษย มี ๒ ลักษณะ คือ ความอยากที่มุงประสงคเวทนา
ตองการสิ่งสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนเปรอตนเอง ซึ่งตองอาศัยอวิชชาหลอเลี้ยงและใหโอกาส
พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูกับเรื่องตัวตน เอาตนเองเปนศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนาหรือการแสวงหา เรียกวา “
ตัณหา “ อีกลักษณะหนึ่งเรียกวา “ ฉันทะ “ หมายถึง ความอยากที่มุงประสงคอัตถะ คือ ตัวประโยชนหรือสิ่ง
ที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิต ซึ่งตองอาศัยความจริง สิ่งที่ดีงาม หรือ ภาวะที่ดีงาม ฉันทะกอตัวขึ้นมาจากโยนิโส
มนสิการ คือ ความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เปนภาวะกลาง ๆ ของธรรม ไมผูกกับ
อัตตาและนําไปสูอุตสาหะหรือวิริยะ ฉันทะถือเปนธรรมที่สําคัญมาก โดยพระพุทธเจาเคยตรัสไววา “ ธรรมทั้ง
ปวงมีฉันทะเปนมูล “

๕. สัมมาอาชีวะ แปลวา เลี้ยงชีพชอบ คือการทํามาหากินดวยการประกอบอาชีพที่
สุจ ริ ต รวมตลอดถึ งการมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ขยั น หมั่ น เพี ย ร ไม ป ล อ ยปละละเลยให งานคั่ ง ค า ง
หมักหมม ยุงเหยิง สับสน ไมผัดวันประกันพรุง ขายผาเอาหนารอด หรือผักชีโรยหนา
๖. สัมมาวายามะ แปลวา พยายามชอบ คือ มีความเพียรพยายามสรางผลสําเร็จ
ดวยเรียวแรงของตน ไมคิดหวังหรือออนวอนขอผลที่ตองการโดยไมกระทําทั้งการเพียรพยายามนั้น
ตองทําอยางเหมาะสม สอดคลองสัมพันธกับเหตุปจจัยและสิ่งแวดลอมรอบขางดวย
๗. สัมมาสติ แปลวา สติชอบ คือมีสติ ตื่นรูอยูเสมอ ไมพลั้งเผลอ เลนเลอ ฟนเฟอน
เลื่อนลอย หรือตั้งอยูในความประมาท ขาดความระมัดระวัง
๘. สัมมาสมาธิ แปลวา สมาธิชอบ คือ ภาวะที่จิตตั้งมั่น มีอารมณเปนหนึ่ง มีความ
หนักแนนมั่นคง ไมฟุงซานหรือสายไปมา
จากความหมายของมรรคแปดดังที่กลาวมา สามารถสรุปแบงกลุมได ๓ ขอ คือ ศีล
สมาธิ และ ปญญา หรือที่เรียกวา “ไตรสิกขา” นั่นเอง “ศีล” คือ สมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ “สมาธิ” คือ สัมมาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ และ “ปญญา”คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ๑๗ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนาไว วา กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒ นา
โดยธรรมชาติ ความตอ งการของมนุ ษ ย ทุ ก เรือ งจะมี ทั้ งฉัน ทะและตั ณ หาทั บ ซอ นกั น อยู เสมอ
ตัวอยางเชน การกิน ถากินเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชนในการลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ มีสุขภาพดี
ถือเปนฉันทะ แตหากกินเพื่อความอรอย โก แสดงฐานะ ถือเปนตัณหา
หนทางในหารพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา จึงไดแก การพยายามใหมนุษยหันเหจาก
ความตองการที่เปนตัณหาใหเปนฉันทะมากที่สุด อยางไรก็ตาม ทายที่สุดไมวาจะเปนตัณหาหรือฉันทะก็ตอง
ปลอยวาง เพียงแตวา กรณีตัณ หานั้นหากเกิดขึ้นเมื่อไนตองละวางในทันทีตางจากฉันทะที่ตองพยายามทําให
สําเร็จกอนจึ งค อยละวางภายหลัง หากไมละวางปลอยวางยอมเปนทุกข เชน แมเรามุงกินอาหารเพื่อฉันทะ
อยางไร สุดทายก็ตองแก เจ็บ ตายอยูดี
๑๗
ปญญาในทางพระพุทธศาสนามี ๓ ชนิด คือ
1.สุ ตมยป ญ ญา คือ ปญ ญาที่เกิดจากการฟง การอาน หรือ การศึ กษาเรียนรูจากผูอื่นไมวา
ในทางใด
2.จินตามยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการใชเชาวปญญาหรือการคิดวิเคราะหหาตุผลดวยตนเอง
3.ภาวนามยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการประจักษกับความจริงดวยการลงมือปฏิบัติ การฝก
สมาธิอบรมจิตใจหรือปฏิบัติวิปสสนา
หากเปรียบเทียบกับการวายน้ํา ความรูเกี่ยวกับการวายน้ําที่ไดจากครูผูสอนหรือการอาน
การฟงจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ถือเปนสุตยมปญญา การคิดวิเคราะหหาเหตุผลหรือคนหาเทคนิคและวิธีการตาง ๆ
ดวยตนเองถือเปนจินตามยปญญา และการลงสระเพื่อวายน้ําถือเปนภาวนามยปญญา โดยนัยยะการเปรียบเทียบ
เชนนี้ หากใครมีแตสุตยปญญากับจินตามยปญญา คือ รูดีวาการวายน้ําตองทําอยางไร มีหลักการแนวคิดทฤษฎี

มนุษยตองดําเนินการอยางเปนระบบครบ ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และ ปญญา แยก
ขาดจากกันไมไดเด็ดขาด
เพราะเบื้ องหลังพฤติกรรมที่แสดงออกมามี เจตนาภายในจิตใจเป น ตัวกําหนด และ
พฤติ ก รรมจะตื้ น เขิ น คั บ แคบหรื อ ลึ ก ซึ้ ง กว า งขวางเพี ย งใดย อ มขึ้ น อยู กั บ ป ญ ญาเป น สํ า คั ญ
ขณะเดียวกันจิตใจจะมีความสุขไดก็ตองอาศัยพฤติกรรมที่ดําเนินการไปตามความตองการหรือถูกใจ
และจิตใจจะปลอดโปรงโลงสบายไดก็ตองอาศัยปญญาอันเฉลียวฉลาดที่สามารถลวงรูและเขาใจ
ป ญ หารวมทั้งวิธี การจัดการกับ ปญ หาได เป นอยางดี ส วนปญ ญาก็เชน กั น จะพั ฒ นาหรือทํ างาน
ไดผลดีก็ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งมีสมาธิ สงบมั่นคงแนวแน ไมฟุงซานเลื่อนลอยพรอมกันนั้น ใน
การแสวงหาปญญาก็ตองใชพฤติกรรมเกื้อหนุนและเปนเครื่องมือ เชน การคนควารวบรวมขอมูล
การรูจักดู รูจักฟง รูจักพูด รูจักติดตอสัมพันธกับผูคนในสังคม เปนตน ๑๘
จากที่กลาวมาจึงนาสรุปไดวา ความหมายของคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนา คือ คนที่ฝกฝนพัฒนาตนเองจนถึงพรอมดวย ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งถือวา
เปนมนุษยที่สมบูรณอยางแทจริง โดยนัยยะความหมายเชนนี้ คนที่คิดนึกสิ่งใดอันกอปรดวยอคติ
หรือตั้งอยูบ นรากฐานของความรูสึกชอบใจไมชอบใจ จึงเปนคนที่ดีที่จริยธรรมพรองเพราะขาด
สัมมากัปปะ คนที่ชอบพูดโกหก เสียดสี เหน็บแนม ดาทอประชดประชัน ใหรายปายสี เอาดีใสตัว
เอาชั่วใหคนอื่น จึงเปนคนที่จริยธรรมพรองเพราะขาด สัมมาวาจา
คนที่ มี จ ริ ย ธรรมทํ า ความดี เพื่ อ ต อ งการเกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง อํ า นาจ
ตําแหนงหรือผลประโยชนตอบแทนตาง ๆ ไมวาในรูปแบบใดจึงเปนคดีดีที่จริยธรรมและคุณธรรม
พรอง ขาดสัมมากัมมันตะ คนที่ชอบชวยเหลือผูอื่นหรือบริจาคเงินทองมากมาย เพื่อสาธารณกุศล
แตประกอบอาชีพไมสุจริตผิดกฎหมายหรือทุจริตคอรัปชั่น จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรมพรอง
เพราะขาดสัมมาอาชีวะ คนที่ไมเคยฝกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปสสนา หรือปฏิบัติแตไมตอเนื่อง
จริงจัง จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรมพรองเพราะขาดองคมรรคทั้ง ๗ ขอ ดังที่กลาวมาแลว ยอม

อยางไร ตองลอยตัว กวักแขวน ดีดเทาอยางไร แตไมเคยลงสระเพื่อฝกวายน้ําเลย ก็คงเปนการพนวิสัยที่จะ
วายน้ําเปนได.
๑๘
ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณอธิบายไวในหนังสือ พุทธธรรม ( หนา ๖๐๗-๖๐๘ ) วา ไตรสิกขา
นั้นเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากมรรค เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงการใชงาน คือ นําเอาองคประกอบทั้งหลายของ
มรรคออกมาจัดเปนประบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใชองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จผลอยางเปนงานเปน
การในชีวิตจริง เสมือนดั่งวา เมื่อแจกแจงใหรูแลววาเครื่องมือที่จะตองใชมีอะไรบางแลว ก็มาจัดลําดับการใช
เครื่องมือเหลานั้นวา จะใชเครื่องมืออะไร ตอนไหน อยางไร

ถือเปนคนที่ขาดสัมมาทิฐิ ซึ่งนับไดวาเปนขอที่สําคัญที่สุด เพราะหากขาดขอนี้ไปก็คงเปนการพน
วิสัยที่จะปฏิบัติตามองคมรรคที่เหลือใหพัฒนากาวหนาหรือสมบรูณค รบถวนได๑๙
อนึ่ ง พึ งมีข อสั งเกตวา พระพุ ท ธเจ าทรงบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย ไว ข อหนึ่ งว า
พระภิกษุรูปใดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ อวดอางวา ตนเองเปนผูบรรลุธรรม ถือวาตองปาราชิก ๒๐
คือพนจากความเปนพระ ซึ่งหากเปรียบเสมือนสังคมฆราวาส คนที่ประกาศตัวเองวาเปน คนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม ก็นาจะทํานองเดียวกัน คือพนจากการเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในทันที
เหตุผลเพราะวา พระพุทธเจาสอนวา ทุกสรรพสิ่งลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา หนทางที่ถูกตองในการปฏิบัติธรรม คือ การพยายามการละวางปลอยวางลดตัวตนให
เล็กที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีเปาหมายปลายทาง ในทายที่สุด คือ การเขาถึงซึ่งความวางหรือการ
ไม มี ตั วตน ดัง นั้ น คนที่ ก ลา หาญชาญชัย ถึ งขนาดประกาศตัว เองตอ สาธารณชนว า เป น คนมี
คุณธรรมจริยธรรมเหนือคนอื่นยอมแสดงวา เขาเปนคนที่ยึดมั่นในตัวเองสูงมากซึ่งเปน มิจฉาทิฐิ
เปนความหลงผิด และขัดแยงสวนทางกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาอยางสิ้นเชิง
การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองแทจริงดีงาม ไมจําเปนตองประกาศ คนที่ชอบตัดสิน
คนอื่ น โดยอาง “ นามคนดี มีคุณ ธรรมจริยธรรม “ แทจ ริงแลว เป น เพี ย งแค คนติ ด คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เทานั้น ซึ่งมักไมเอาธรรมะแท สวนใหญจะเปนคนขาดเมตตามองเพียงมุมเดียวและหลง
ตัวเอง วิธีแกไขอาการติดคุณธรรมจริยธรรม คือ ใหเลิกมองตนเองเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม คน
อื่นไมมีคุณธรรมจริยธรรม คนอื่นชั่วรายเสีย๒๑ พรอมทั้งปรับทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมหรือการทําความดีใหมใหถูกตองสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งทาน
เจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนาไวภ ายใตหัวขอที่ชื่อวา “ ใครจะเชื่อหรือไม
เชื่อ กรรมไมงอใคร “ พอสรุปสาระสําคัญได ๒ ประการ คือ
ประการแรก พิจารณาในแง “ ความตองการ “ ทานเจาคุณอธิบายวา
ในการทําความดีนั้น หากมอง “ อยางแคบ “ ก็จะมีเปาหมายความตองการเพียงเพื่อประโยชนที่
๑๙

เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติธรรม ดร.วรภัทร ภูเจริญ ไดใหขอสังเกตถึงตัวชี้วัดวา “ ตื่นรู “ มากแค
ไหน ( Key Behavior indicator ) ไวอยางนาสนใจ คือ
1.สดใสขึ้น ใจวาง ๆ โลง ๆ ( ใจดี หรือดีใจ ไมเหมือนใจโลง ๆ ) ไมอมทุกข ไมหนาบึ้ง
2.ยิ้มงายขึ้น ยิ้มใหคนอื่นกอน ไมตองรอใหคนอื่นยิ้มใหกอน
3.ไหวคนอื่นไดกอน ไมมีขอแมวาใครตองไหวกอน
๒๐
อาบั ติป าราชิ ก เปรียบเสมือ นโทษประหารของพระภิ ก ษุ มี อ ยู ๔ ประการ คือ เสพเมถุ น
ถือเอาทรัพยที่เจาของไมให พรากกายมนุษยจากชีวิต และอวดอุตริมนุสสธรรม.
๒๑
วรภัทร ภูเจริญ, จุดตะเกียงดีกวาดาความมืด, พิมพครั้งที่ ๖ ( กรุงเทพ ฯ : อมรินทร HOW –
To อมรินทร พริ้นติ้งแอนดพลับลิสซิ่ง, ๒๕๕๖ ) หนา ๑๐๓.

จะเกิดขึ้นกับตนเอง ( อันที่จริง ก็ไมใชการทําความดีอยางแทจริงเพราะมีความโลภซึ่งเปนกรรมชั่ว
แฝงอยูดวย ) แตหากมอง “ อยางกวาง “ ก็จะมีเปาหมายเพื่อสังคมโดยสวนรวมเปนสําคัญ แต
โดยที่ คนกับ สั งคมย อมแยกจากกั น ไม อ อก หากสังคมใดเปน สังคมที่ มีคนดี สวนใหญ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มองความมุงหมายของการทําความดีอยางกวาง “ธรรมวาที” ยอมมีเสียง ผลดีนั้นยอม
สะทอนกลับไปหาคนในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลอยางแนนอน คนทําดีมีคุณธรรมจริยธรรม ไดรับ
การยกยองสรรเสริญจากสังคม
ในทางตรงกั นขามหากสังคมใดแยหรือมีความเสื่อมโทรม ผูคนส วนใหญมอง
เปาหมายความตองการอยางแคบเพื่อตนเองมากกวาสวนรวม “อธรรมวาที” ยอมรุงเรือง และ
“ธรรมวาที” จะเงียบเสียง สังคมนั้นยอมไมตองการหรือยกยองเชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรม ใน
ทายที่สุด คุณมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไมไดดี และสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ แลวลมสลายไปใน
ที่สุด
เพราะฉะนั้น การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงตองมองความหมายอย างกวางเปน
สําคัญ หนาที่ของมนุษยไมไดเกิดมาเพียงเพื่อแสวงหาสิ่งตาง ๆ เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเอง
เท า นั้ น แตมี ห น า ที่ ต อ งพั ฒ นาจิ ต ใจตนเองไปสู สิ่ งที่ ดี งามและทํ า เพื่ อ ประโยชน ข องสั งคมโดย
สวนรวมดวย หากใครทําความดีแลวรูสึกไมไดดี ยอมแสดงวา สังคมที่อาศัยอยูนั้นกําลังเสื่อมโทรม
เราตองไมซ้ําเติมสังคมโดยอางเหตุผลตื้น ๆ เพียงวา เมื่อทําดีไมไดดีแลวจะทําดีไปทําไม ก็ในเมื่อ
เราไมพยายามทําใหสังคมดีแลวคนทําดีจะไดดีอยางไร
ประเด็นที่สอง พิจารณาในแงของ “หลักการ” ในทางพระพุทธศาสนามองวา โดย
ธรรมชาติเหตุผลกับผลยอมมีความสัมพันธกันเสมอ แตเหตุผลกับผลที่วานั้น ยอมไมใชเหตุเดียว
หรือผลเดี่ยว เหตุผลอยางหนึ่งอาจกอใหเกิดผลมากมายหลายอยาง ขณะที่ผลอยางหนึ่งก็เกิดมา
จากเหตุปจจัยหลายอยางเชนกัน คําวา “กรรม” หรือการกระทํา ซึ่งเปนเจตนาหรือเจตจํานงของ
มนุษยนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของธรรม (เหตุปจจัย) เทานั้น
เพราะฉะนั้ น การทํ า กรรมดี จ ะก อ ให เกิ ด ผลดี ต ามความต อ งการของ
ผูกระทําหรือไม ยอมอยูที่วามีเหตุปจจัยตาง ๆ พรอมหรือไม เปรียบเสมือนเราตองการตนมะมวง
เราตองนําเมล็ดพั นธไปเพาะปลูกลงดินที่อุดมสมบรูณ มีน้ํา มีอากาศ มีแสงแดด มี อุณหภู มิที่
เหมาะสมถูกตองตามฤดูกาล หากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมีไมพรอมตนมะมวงยอมไมอาจเกิดขึ้นตาม
ความตองการของเราไดห รือ ใครต องการความร่ํารวยก็ตองรูวาเหตุปจ จั ยที่ จ ะช วยทํ าให ไดมาซึ่ ง
ทรัพ ยสิ น เงินทองมี อ ะไรบ าง แลว จั ดการวางแผนไปตามนั้ น ฉัน ใดก็ฉั น นั้ น การทํ าความดี มี

คุณธรรมจริยธรรม จะกอใหเกิดผลดีตามความตองการก็ตอเมื่อมีเหตุปจจัยถึงพรอมทุกอยางที่จะ
ทําใหเกิดผลดีนั้น ๆ ได
นอกจากนั้น ทานเจาคุณยังไดตั้งขอสังเกตไวอยางหนาสนใจประการหนึ่ง
วา เปาหมายที่ตองการของมนุษยจากการที่ตนไดกระทําสิ่งตาง ๆ ไปนั้นไมเหมือนกัน เชน บาง
คนตองการความคั่งร่ํารวย บางคนตองการคํายกยองชื่นชมหรือเกยรติยศชื่อเสียง บางคนตองการ
ความสุขใจ มีชีวิตที่พัฒนางอกงาม
ดังนั้น มนุษยจึงตองใช“ ปญญา “ ในการศึกษาเรียนรูใหไดวา เหตุปจจัยที่นําไปสู
ผลหรือความตองการของตนในแตละเรื่องนั้น มีอะไรบาง ถาไมรูยอมเปนการพน วิสัยที่ จะทําให
ประสบความสําเร็จตามความมุงหวังได แตทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ตองพึงตระหนักรูดวยวา เหตุปจจัยตาง ๆ
โดยเฉพาะ “ปจจัยภายนอก” นั้น เราไมสามารถควบคุมไดทั้งหมด เพราะฉะนั้น ถึงแมเราจะมี
ป ญ ญารูแ จงเห็น จริงไดโดยตลอด แต ดวยขอจํากัดของเหตุป จ จั ยในตัวของมั น เอง เราย อ มไม
สามารถกระทําการใด ๆ เพื่อใหไดผลตามที่ตองการไดทุกเรื่อง
อยางไรก็ตามกรณี “ปจจัยภายใน”ซึ่งหมายถึงจิตใจของเรานั้น เอง เรา
ยอมควบคุมได ดังนั้ น หากเราทํ าความดีเพื่อ ความสุขใจการทํางานมี คุณ ธรรมจริย ธรรม เพื่ อ
ฝกฝนพัฒนาจิตใจ หรือเพื่อตองการใหชีวิตดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปแลว ความตองการที่พึงประสงคยอม
เกิดขึ้นไดอยางแนนอน โดยไมมีเงื่อนไขขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น
ประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความ
ดี ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอ ยมองวา เรื่องทางธรรม
เปนเรื่องของปจเจกบุคคลที่มุงสูหนทางแหงการหลุดพน ไมเกี่ยวของกับการเมืองหรือเรื่องทางโลก
บางทานถึงขนาดกับกลาววา “โลกียธรรม” กับ “โลกุตรธรรม” เปนคนละเรื่องกันสองโลกนี้แยก
จากกันโดยเด็ดขาดเอามาปนกันไมไดถาปนก็มั่ว นั่งวิปสสนาวุนวายไปหมด คนที่เปนพระก็อยาก
เปนคน อยากมีทรัพย อยากมีเมีย๒๒
ดวยความเคารพอยางสูงในมุมมองของผูเขียนเห็นวา แทจริงแลวเรื่องทาง
โลกกับทางธรรมเปนสิ่งเดียวกัน หากเปรียบเทียบหนทางตามมรรคแปดกับการเดินทางขึ้นสูยอด
เขาเอเวอเรสต ผูเดินทางถึงจุดสุดยอดเขาก็คือ อรหัตผลบุคคล ผูที่เดินทางถึงจุ ดรองลงมา คือ
อรหัตมรรคบุคคล อนาคามีมรรคบุคคล สกทาคามีผลบุคคล สกทาคามีมรรคบุคคล โสดาปตติ

๒๒

สถิต ไพเราะ, วิพากษบทความผูเขียนเรื่อง “ นิติธรรม ( ชาติ ) “นิติราษฎรแถลง : นิตยสาร
ดุลพาหเลมที่ ๓ ปที่ ๕๘ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔.

ผลบุ คคล และโสดาปต ติมรรคบุ คคล ตอ จากนั้น ก็จ ะเป นจุดต า ง ๆ ที่ ปุ ถุช นคนธรรมดาทั่ ว ไป
สามารถปนปายขึ้นไปถึงได
หรือ หากเปรีย บเที ยบกับ การเรียนหนังสื อ ผูที่เรียบจบปริญ ญาเอก คื อ
อรหัตผลบุคคล สวนผูที่เรียบจบตั้งแตระดับปริญญาโทลงมาจนถึงชั้นอนุบาล ก็คือ ผูมีภูมิธรรมใน
ระดับตาง ๆ ทํานองเดี ยวกับที่ กลาวมาแลว โดยนัยยะแห งการเปรียบเที ยบเชน นี้ คําสอนของ
พระพุทธเจาที่เรียกวา โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม จึงมีความสัมพันธสืบเนื่องเปนเนื้อเดียวกันจน
ไมสามารถแยกออกจากกันได
ทายที่สุดนี้ ขอนําคํากลาวของทานพุ ทธทาสภิกขุ มาฝากเป นแงคิด
ปกติ ดังนี้ “ถาคนแตละคนมีศีลธรรม บุคคลก็เปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น ๆ หากวาหนวยแต
ละหนวยของสังคมมีความมีความสงบ มีศีลธรรม ก็หมายถึง สังคมนั้นยอมจะตองมีความปกติ
มีศีลธรรมดวย เมื่อสังคมแตละสังคมปกติ มีศีลธรรม มีความสงบสุขกันทุก ๆ สังคม หรือทุก
ประเทศแลว ก็ยอมทําใหโลกนี้มีความสงบ.... เกิดมาในโลกแลว ตองมีสวนที่จะทําให โลกมี
สันติสุข สันติภาพ ตามพระพุทธประสงค”
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