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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  การใชความยุติธรรมเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน  โดย

ใชกฎหมายเปนเครื่องมือ  ในการอํานวยความยุติธรรมและบูรณาการกับคําสอนของสมเด็จพระ

สัมมาสัมมาพุทธเจา  เพื่อใหบุคคล  ขาราชการของรัฐในทุกหนวยงาน  มีกฎหมายคุณธรรม

จริยธรรมเปนหลักในการประพฤติธรรมปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของสวนตัวหรือสวนรวม  

โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือใหสอดคลองกับกระแสการปฏิรูปประเทศของทานนายกรัฐมนตรี  พลเอก

ประยุทธ  จันทรโอชา  วาทําอยางไรจะใหสังคมมีคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเขามาบริหารประเทศ  

เปนการนําเสนอผานมุมมองตามหลักคําสอนในศาสนา  ประชาชนไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

โดยเทาเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งท่ีทุกสังคมปรารถนา  เพ่ือความสงบสุข

ความเจริญของสังคม  เมื่อใดเกิดความไมยุติธรรมไมเคารพกฎหมายบานเมืองขาดคุณธรรม

จริยธรรม  ความสงบสุขและความเจริญของสังคมก็จะถูกกระทบกระเทือน  มีผลตอสมาชิกในสังคม

ไปดวย 

 

Abstract 

This article is  intended to Fair use to achieve equality. Using law as a 

tool  In the administration of justice and integration with the teachings of the 

religion. The individual units of the state and society. Ethics to comply with the 

current reform policies of Prime Miniter. Gen Prayut Chan – o – Cha do that to a 

person with social ethics to govern the country. Is presenting a view based on the 

tenets of the religion.For the peace and prosperity of the society. When an injustice 

in society. Peace and prosperity in society, it will not be affected . Affect  members 

of society. 

 



 
*อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก. 

 

 

๑. บทนํา  

ความยุติธรรม หมายถึง ความเทียงธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล สวน

ความเปนธรรมหมายถึง ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ความยุติธรรมยังหมายความ

รวมถึงความสุจริต ความเปนธรรม ความชอบดวยกฎหมาย ความถูกตองตามกฎหมาย สิทธิตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณีและการปฏิบัติตามหนาที่  หัวใจของความ

ยุติธรรมคือ  การขจัดเสียซึ่งการกระทําตามอําเภอใจโดยปราศจากกฎเกณฑ  การแบงสันปนสวน

สิทธิและหนาท่ีของประชาชนอยางเปนธรรม  และประชาชนไดรับความคุมครองจากกฎหมายโดย

เทาเทียมกัน  ความยุติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุกสังคมปรารถนา  เพ่ือความสงบสุขและ

ความเจริญของสังคมท่ีถูกกระทบกระเทือนมีผลตอสมาชิกในสังคมไปดวย 

“ อริสโตเติล “ กลาวไววา  “ ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนท่ีเทากันไดรับการปฏิบัติที่

ไมเทาเทียมกัน และเมื่อคนท่ีไมเทากันไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน  ( Injustice arises  when 

equals are treated unequally, and also when unequals   are treated equally.)”๑ 

ทั้งนี้ความยุติธรรมที่ศาลรับรูและบังคับบัญชาคือ  ความยุติธรรมตามกฎหมาย  ซึ่ง

แตกตางกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ  ตามสามัญสํานึกการใชเหตุผลของบุคคลธรรมดาและเม่ือ

นํามาใชบังคับอาจทําใหผลผิดกันชนิดขาวเปนดําได เชน ในกรณีที่ผูรายใหการรับสารภาพตอศาล 

วาไดกระทําความผิดอาญาตามฟอง  แตศาลใชความยุติธรรมตามกฎหมายพิพากษายกฟองเพราะ

คดีขาดอายุความหรือกรณีเจาหนี้ใหยืมเงินกวา  ๒,๐๐๐  บาท  โดยไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน

หนังสือลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญมาแสดง  เพราะความยุติธรรมตามกฎหมายนั้น  รัฐตองปฏิบัติ

ตารมกฎหมายอยางเครงครัด  ทั้งนี้  เพ่ือใหกฎหมายมีความแนนอน  เสมอหนากันและขจัดความ

หลงผิดของผูมีหนาที่รักษาความยุติธรรม๒ 

                                                           
๑ โสภณ  รัตนากร. ความยุติธรรม. บทบัณฑิตย เลม ๒๕ ตอน ๒ ป ๒๕๑๑ อางถึงใบ รวม

บทความยุติธรรมสําหรับผูพพิากษา  สํานกัประธานศาลฎีกา, ๒๕๕๖, หนา  ๘๗-๙๓. 
๒วิโรจน  บริรักษจรรยาวัตร. ความยุติธรรมตามกฎหมาย. ดุลพาห ปที่ ๑๒ เลม ๕ พฤษภาคม 

๒๕๐๘, หนา ๔-๙. อางถึงในรวมบทความยุติธรรมสําหรับผูพิพากษา สํานักประธานศาลฎีกา,๒๕๕๖, หนา ๙๗-
๑๐๐. 



หลักนิติธรรม(The Rule of law )  คือ  หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย  เปนเสาหลักที่

สําคัญอยูเหนือกฎหมายท้ังปวงในการค้ํายันกระบวนการยุติธรรมที่เปนที่พ่ึงสุดทายของประชาชนได

อยางแทจริง  เพราะหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือที่ใชกําจัดและควบคุมการใชอํานาจโดยมิชอบของผู

มีอํานาจทั้งหลาย  และเปนหลักการสําคัญที่กํากับรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ตุลาการ  และหนวยงาน

ของรัฐทั้งหลายใหใชอํานาจตามกรอบที่กฎหมายกําหนดเปนการท่ัวไป  เพ่ือใหเกิดสังคมที่เปนธรรม  

ใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลไดรับการคุมครอง๓  

โดยตองเปนไปตามขั้นตอนภายใตรูปแบบกระบวนการนิติธรรม  ( Due Process Model ) โดย

องคกรที่มีความเปนการและเนนการใหความสําคัญแกการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจก

บุคคล  ทั้งนี้  นักนิติศาสตรของแตละประเทศอาจมีความเขาใจ  และมุมมองที่แตกตางออกไป

เก่ียวกับหลักนิติธรรม  ( The Rule of law ) ไมวาจะเปนประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอรหรือ

ระบบประมวลกฎหมายรวมถึงในประเทศไทย  ซึ่งหลักนี้ไดเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศเยอรมัน  และ

ไดมีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะประเทศอังกฤษตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๓  จนถือเปนกฎหมาย

จารีตประเพณีของอังกฤษเรื่อยมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่  ๑๖ ๔ หลักนิติธรรมจะตองเก่ียวของกับกับ

การยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ  ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาคและ

ไดรับการคุมครองจากกฎหมายทัดเทียมกัน  การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ  ฝายบริหารตอง

บริหารภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์ของกฎหมายและไมมีบุคคล

ใดอยูเหนือกฎหมาย ( n0 0ne above the law )  ในสวนของหลักนิติธรรมกับฝายตุลาการนั้น  

ความเปนอิสระของฝายตุลาการเปนหัวใจหรือสิ่งสําคัญท่ีสุดของหลักนิติธรรม  กลาวคือ  การปฏิบัติ

หนาที่ของฝายตุลาการนั้นจะตองปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  เพราะ

ศาลเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน  จึงตองปฏิบัติหนาที่อยางอิสระดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใต

กฎหมายเดียวกันอยางเสมอภาค  ดังคํากลาวท่ีวา  “เสรีภาพของบุคคลจะมั่นคงแนนอนเพียงใด  ก็

ยอมแลวแตความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคด”ี 

ในกรณีที่สถานการณแตกตางหรือไดเปลี่ยนแปลงไป  การใชบังคับกฎหมายท่ีศาลเคย

วางบรรทัดฐานไวอาจไมสอดคลองกับความยุติธรรม  การบังคับใชกฎหมายก็ยอมตองแปรเปลี่ยนให

ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและมีความเหมาะสมกับสภาพการณที่

เปลี่ยนแปลงไปนั้นโดยศาลแตละแหงมักจะมี  “ ย่ีตอก “ หรือบัญชีระดับอัตราโทษเพ่ือใชพิจารณา

                                                           
๓กําชัย จงจักรพันธ. หลักนิติธรรม.รวมบทความสําหรับผูพิพากษา. สํานักประธานศาลฎีกา, 

๒๕๕๖, หนา ๓๕-๔๕. 
๔บทบรรณาธิการ. ดุลพาห ปที่ ๕ เลมที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๐๑, หนา ๕๒๓-๕๒๔. 



ลงโทษจําเลยในแตละฐานความผิดใหเหมาะสมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  แตในสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  บางครั้งกฎหมายอาจพัฒนาไมทันและการพิจารณาพิพากษา

คดีอาจไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 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  ยอมอาจสงผลใหเกิดความรูสึกไมเปนธรรมข้ึนมาได

ดังตัวอยางในการรองขอใหปลอยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา  มาตรา  ๑๐๘ และ ๑๐๘/๑ ซึ่งศาลตองคํานึงรวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ  แหงคดีวาเปน

อยางไร  มีภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม  เชน  ในกรณี

เมื่อครั้งเกิดเหตุการณไมสงบในบานเมืองที่เรียกวากลุมเสื้อเหลืองเสื้อแดง  ซึ่งพฤติการณแหงคดี

รวมถึงความรายแรงและภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดหรือไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว

แตกตางกันไปไดโดยหากปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน  จะไปกอเหตุ

อันตรายประการอื่น  หรือการปลอยตัวชั่วคราวนั้นจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ

การสอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล  ซึ่งเปนการแสดงยืนยันใหเห็นวา  ความ

ยุติธรรมนั้นอาจไมจําตองใชใหเทาเทียมกันก็ได  แตที่สําคัญที่สุดคือ  ผูบังคับใชกฎหมายตองบังคับ

ใชอยางสุจริต  ถูกตองเปนธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหประชาชนท่ีมีพฤติกรรมแวดลอม

ตางกัน  ไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียมกันและสังคมจะมีความผาสุกภายใตกฎเกณฑความ

ยุติธรรมเดียวกันอยางมีประสิทธิผล 

คํากลาวในเชิงสังคมวิทยาท่ีวา“กฎหมายเปนเครื่องมือวิศวกรทางสังคม”เปนการใช

กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการประสานงานจากหลายฝายอยางเปนระบบ  เพื่อสรางและ

ปรับปรุงแกไขปญหาสังคมในดานตาง ๆ ใหดีขึ้น  โดยเนนลักษณะการประสานประโยชนของ

สมาชิกทุกกลุมในสังคม  การใชกฎหมายในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดหรือมีชองวาง

ในทางเศรษฐกิจระหวางคนจนกับคนรวยที่หางกันมากหรือมีความแตกตางทางความคิดระหวางชน

ชั้นสูงกับชนชั้นลาง  จําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวคิดในการสรางและใชกฎหมายอยาง “ไมเทาเทียม

กัน” เพ่ือกอใหเกิดความเทาเทียมกันหรือเกือบจะเทาเทียมกันในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน  

การเก็บภาษีเงินไดในอัตรากาวหนา  การจัดเก็บภาษีในการรับมรดก  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง  การแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่อง  “ ขายฝาก “ เพื่อคุมครองเกษตรกรหรือผูขาย

ฝากที่ดินไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกโกงเอาที่ดินทํากินไปโดยงาย  การชวยเหลือผูยากจนใหมี



ทรัพยสินอันเปนปจจัยการผลิต  ที่สําคัญตามกฎหมายการเชาที่ดินหรือกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม  กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

กฎหมายคุมครองคนไรที่พ่ึง  การใชกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาหรือการรับจํานําสินคา

เกษตรในภาวะราคาตกต่ํา  เปนตน 

นอกจากนี้  ยังมีบทบัญญัติของการใชกฎหมายท่ีอาจไมเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  โดย

คํานึงถึงความแตกตางทั้งทางจิตใจ  รางกาย  ความสัมพันธรวมถึงการกระทําในคดีอาญาบางกรณี  

เชน  การใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษโดยคํานึงถึงอายุ  ประวัติ  ความ

ประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  สภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดลอมของ

ผูนั้น  หรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปราณี๕  การสําคัญผิดในขอเท็จจริง  ซึ่งอาจทําให

ผูกระทําความผิดไมมีความผิดหรือไดรับยกเวนโทษหรือไดรับโทษนอยลง๖ การกระทําความผิด

ในขณะไมสามารถรูผิดชอบหรือไมสามารถบังคับตนเองไดเพราะเหตุวิกลจริตหรือมึนเมา๗  การ

กระทําความผิดดวยความจําเปน๘  กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยบางประการระหวางสามีภริยา๙ 

เด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งไมตองรับโทษหรือใชวิธีการสําหรับเด็กหรือเยาวชนหรือลด

มาตราสวนโทษ๑๐ การกระทําใหหญิงแทงลูกของแพทยเนื่องจากสุขภาพหรือถูกลวงละเมิดทาง

เพศ๑๑ เปนตน 

 “ เหตุผล  คือ วิญญาณแหงกฎหมายเมื่อเหตุผลแหงกฎหมายบทใดเปลี่ยนแปลงไป  

กฎหมายบทนั้นยอมเปลี่ยนแปลงตารมไปดวย  ( The Reason is the soul of law, the  reason 

of law being changed, the law is also changed.)เหตุผลกับกฎหมายจึงมีความสัมพันธกัน

โดยตรงและแนบแนน  กฎหมายที่ไมมีเหตุผลและไมยุติธรรมอยางย่ิง  คือ กฎหมายที่รางขึ้นดวย

เหตุผลที่ขัดตอสามัญสํานึก เชน กฎหมายที่บัญญัติไมใหศาลใชดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหรือ

โทษในทางอาญาตามสัดสวนของความรุนแรงในการกระทําผิด...”๑๒  การใหเหตุผลในการใช

กฎหมายเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชความยุติธรรมที่

                                                           
๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๕๖. 
๖ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๖๒. 
๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๕-๖๖. 
๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๖๗. 
๙ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา ๗๑. 
๑๐ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ - ๗๖. 
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓๐๕. 
๑๒ธานินทรกรัยวิเชียร. “ เหตุผลในกฎหมาย “ ๗๒ ป โสภณ รัตนากร. กรุงเทพมหานคร : หาง

หุนสวนจํากัด อักษรกิจ, มปพ, หนา ๒๓ – ๖๕. 



แตกตางกันไปในแตละกรณี  ทั้งนี้  เพราะหลักความยุติธรรม  จารีตประเพณีที่ไดปฏิบัติมาชานาน  

เจตนารมณของกฎหมาย  หลักศีลธรรม  นโยบายของรัฐ ( public policy ) เหตุผลและหลัก

ความชอบธรรมตาง ๆ เหลานี้จําตองนํามาประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยอยางหลีกเลี่ยงไมได  

เพราะกฎหมายจะตองอยูเคียงคูกับความเปนธรรมและความยุติธรรม (The purpose of the law 

is to serve the justice ) ความเปนธรรมตองอยูเคยีงคูกับเหตุผลและความชอบธรรมนั้นเอง  ผูใช

กฎหมายจึงมีความสําคัญเทากับตัวบทกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะตองมีความเปนอิสระที่แทจริง  และ

มีความรูความสามารถในดานกฎหมายแลว  จะตองมีจิตใจเปนธรรมดวย  ดังพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “การที่มีกฎหมายของบานเมืองดู ประชาชนดี และมีตุลาการดี  

ยอมทําใหสังคมสวนรวมจะเกิดความรมเย็นเปนสุขอยางไรก็ตาม  กฎหมายเปนเครื่องมือสําหรับ

กําหนดความถูกผิด เพื่ออาศัยหลักวินิจฉัยในการอํานวยความยุติธรรม จึงไมควรถือวามี

ความสําคัญย่ิงไปกวาความยุติธรรม  หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมายและ

อยูเหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคํานึงแตความถูกผิดตามกฎหมาย

เทานั้น  ดูจะไมเปนการเพียงพอ  จําตองคํานึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การ

ใชกฎหมายจึงมีความหมายและไดผลที่ควรจะได...”๑๓ 

               นอกจากการใชความยุติธรรมที่อาจใชไมเทาเทียมกันโดยผานการบังคับใช

กฎหมายขางตนแลว แมกฎหมายจะตั้งใจบัญญัติใหเกิดความยุติธรรมสักเพียงใดก็ตามก็เปนเพียงแต

ความยุติธรรมตามกฎหมายสักเพียงใดก็ตาม  ก็เปนเพียงความยุติธรรมตามกฎหมายตาม

แนวความคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง ซึ่งรัฏฐาธิปตยมีอํานาจออกกฎหมายออกมาบังคับใชโดย

บัญญัติวาสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกตองเปนความยุติธรรมแลว โดยเฉพาะกฎหมายคณะปฏิวัติ รัฐประหาร สิ่ง

สําคัญที่ตองคํานึงถึง  นอกจากการพิจารณาแตจากความยุติธรรมที่เกิดจากตัวบทกฎหมายนี้แลว  

ควรคํานึงถึงความยุติธรรมจากสํานักกฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติ( Natural law )ซึ่ง

เริ่มมาตั้งแตสมัยกรีกที่กฎหมายเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอื่นๆ ทั้งหลายในโลกนี้  

โดยเชื่อวา  กฎธรรมชาติเปนกฎที่สมบูรณและมีอยูทั่วไปตลอดกาล กฎหมายท่ีดีจึงตองไมขัดกับกฎ

ธรรมชาติ  แตกฎหรือกฎหมายธรรมชาตินี้อาจเจริญงอกงามไปตามยุคสมัย  เพ่ือประโยชนใหเกิด

ความสงบสุขแกบานเมือง ภายใตพ้ืนฐานที่สามารถอธิบายในรูปของเหตุและผลรวมทั้งในกรณีของ

กฎหมายมหาชนท่ีเกิดชองวางข้ึน  ซึ่งการนําหลักกฎหมายทั่วไปมาอุดชองวางของกฎหมายมหาชน

                                                           
๑๓ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกนักศึกษาสํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕. 



นี้หลักกฎหมายทั่วไปนั้นตองสรางประโยชนใหแกประโยชนสาธารณะและคุมครองเอกชนใหได

สัดสวนกันดวย 

ดังนั้น  การใชความยุติธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรม  ตามกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรมอยางแทจริงแกสังคม  จึงไมจําเปนตองใชอยางเทาเทียมกัน  ทั้งนี้  ก็เพ่ือใหคนที่ไมเทาเทียม

กันในสังคมไดมีโอกาสเสมอภาคเทาเทียมกันภายใตกฎหมายไดมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในยุคที่มี

เทคโนโลยีการสื่อสารไรพรหมแดนดังเชน  Line Facebook  ที่อาจถูกใชเปนเครื่องมือในการสราง

กระแสสังคมหรือคําพิพากษาทางสังคมหรือเลือกขางโดยใชคําพูดหรือการสื่อสารในรูปแบบที่

กอใหเกิดความเกลียดชังและนําไปสูความรุนแรง ( Hate Speech ) ไดโดยงาย  ดังเชนถอยคําที่บาง

ฝายกลาววา  “  ความยุติธรรมสองมาตรฐาน “  รวมไปถึงการใชฝูงชนหรือกลุมคนจํานวนมากเปน

เครื่องมือกดดันหรือกระทําการใด ๆ อันสงผลกระทบตอการอํานวยความยุติธรรมที่ควรจะเปนไป

ตามความเปนจริงแกสังคมผูมีหนาท่ีเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมจําตองบังคับใชกฎหมายโดย

ปราศจากอคติ ๔  มีความหนักแนนในการยึดหลักปฏิบัติตามหลักกฎหมายและความยุติธรรมใหมี

ความศักดิ์สิทธิ์  ไมยอมตนไปบังคับใชกฎหมายแบบเลือกปฏิบัติเขาขางฝายผูมีอํานาจรัฐ  หรือ

กระทําตามกระแสชี้นําจากสังคมไมถูกตอง  แตควรตองรวมดวยชวยกันปรับปรุงแกไขปญหาความ

ไมเทาเทียมกันในสังคม  และชี้นําความถูกตองตามความเปนธรรมทางสังคมอยางแทจริงเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีสืบไป 

เรื่องกฎหมายกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น  ผูเขียนไดกลาวตอนแรก  เพ่ือใหทราบถึงการ

ใชกฎหมายกับความยุติธรรม  จําไดวาภายหลังการรัฐประหารป ๒๕๓๔  ชวงกอนรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.

๒๕๔๐  มีผลบังคับใชมีการรณรงคกันอยางกวางขวางใหประชาชนตัดสินใจเลือกคนที่มีคุณธรรม

และจริยธรรมเขาสูสภา  ขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันอยาง

มากมายวา  คนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  มีลักษณะหรือคุณสมบัติอยางไร  แตสุดทายยังไมไดขอสรุป

หรือตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจนนักหลังจากนั้น  วาทกรรมที่วา  ใหเลือกคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม

เขาสูสภา  แลวก็เงียบหายไปจากสังคมไทย  พรอมกับมีคานิยมใหมเขามาแทนที่  คือ  โกงไมเปนไร  

ขอใหทํางานและหาเงินเกงเปนใชได  ทามกลางความขัดแยงวุนวาย  สับสน  แตกแยก  ความไม

มั่นใจ  ลังเลสงสัยและเปนหวงกังวลตออนาคตของชาติบานเมือง  ณ  ปจจุบัน  คําวา คุณธรรม

จริยธรรม ไดเริ่มกลับมาเปนที่สนใจและกลาวขานวิพากษวิจารณกันอีกครั้ง  จึงขอถือโอกาส

วิเคราะหความหมายตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 



พระพุทธเจาบอกวา  หนทางที่จะนําพาสูความหลุดพนหรือการดับทุกข  มีอยูอยางเดียว

เทานั้นเรียกวา  “มรรคแปด” นอกเหนือจากเสนทางนี้แลวไมมีทางอ่ืนใดอีก  โดยมรรคแปด

ประกอบดวย๑๔ 

๑. สัมมาทิฐิ แปลวา  เห็นชอบหรือรูชอบ  คือมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโลกชีวิต

อยางถูกตองตามความเปนจริงหรือตามสภาวะธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องนิยาม  ๕  ในขอจิตนิยามและกรรมนิยาม  เขาใจเรื่องขันธ  ๕  กฎไตรลักษณ  

กระบวนการอริยสัจ  หลักปฏิจจสมุปบาทหรือหลักอิทิปปจจยอยางถองแทลึกซึ้ง 

๒. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ดําริชอบหรือนึกคิดในทางที่ถูกตอง คือ มีความนึกคิดที่

ปลอดโปรง  เปนอิสระ  ไมมีความยึดติด พัวพัน ไมมีอคติ ปฏิปกษ ชอบใจ ไมชอบใจ 

๓. สัมมาวาจา  แปลวา  วาจาชอบ  คือการละเวนจากวจีทุจริตทั้งปวงมีอยู ๔ ขอ 

คือ  พูดความจริง เปนประโยชน ถูกาลเทศะ และพูดดวยความมีเมตตา 

๔. สัมมากัมมันตะ  แปลวา  กระทําชอบ  คือ  การละเวนจากสิ่งที่ไมพึงกระทําทั้ง

ปวง  เชน  ละเวน จากการทําลายชีวิต  ขโมยของคนอ่ืน  ประพฤติผิดในกาม  รวมถึงการกระทําใน

สิ่งควรพ่ึงกระทําดวย เชน การมีน้ําใจ  ชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น  การทําบุญสรางกุศลดวยจิตใจที่

บริสุทธิ์๑๕ กระทํากิจการงานทุกอยางเพราะเห็นเปนหนาที่โดยหนาที่และเพื่อหนาท่ี  ไมมุงทําเพ่ือ

หวังผลประโยชนตอบแทนใด ๆในลักษณะที่เปนตัณหา  แตมุงทําเพ่ือฉันทะเปนสําคัญ๑๖ 

                                                           
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ, พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี  ๑๑ ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย,๒๕๕๒ ) หนา ๗๓๓ 
๑๕การทําบุญหรือการใหในทางพระพุทธศาสนาจะมีวัตถุประสงคหลักสําคัญ ๔ ประการ คือ 
1.ใหเพ่ืออนุเคราะหแกผูคลาดแคลน  ผูอยากไร 
2.ใหเพ่ือบูชาคุณแกผูมีพระคุณ  เชน บิดา  มารดา ครูอาจารย  ญาติพ่ีนอง 
3..ใหเพ่ืออุปถัมภบํารุงศาสนาหรือแกผูทรงศลี  เชน พระสงฆ 
4.ใหเพ่ือขัดเกลากิเลศหรือกําจัดความยึดติดในทรัพยของผูอ่ืน 
๑๖ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ  อธิบายไวในหนังสือพุทธธรรม ( หนา ๔๘๙ – ๕๒๘ ) พอสรุปได

วา  ความอยากหรือความตองการตามธรรมชาติของมนุษย มี ๒ ลักษณะ คือ ความอยากท่ีมุงประสงคเวทนา 
ตองการสิ่งสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งท่ีจะปรนเปรอตนเอง  ซึ่งตองอาศัยอวิชชาหลอเลี้ยงและใหโอกาส  
พัวพันเก่ียวเนื่องอยูกับเรื่องตัวตน  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

สุจริต  รวมตลอดถึงการมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร ไมปลอยปละละเลยใหงานคั่งคาง

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 

จากความหมายของมรรคแปดดังท่ีกลาวมา  สามารถสรุปแบงกลุมได  ๓  ขอ  คือ  ศีล  

สมาธิ และ  ปญญา  หรือที่เรียกวา  “ไตรสิกขา” นั่นเอง  “ศีล”  คือ สมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  

สัมมาอาชีวะ  “สมาธ”ิ  คือ สัมมาวายามะ   

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  และ  “ปญญา”คือ สัมมาทิฐ ิ สัมมาสังกัปปะ๑๗ ซึ่งเก่ียวกับเรื่อง

นี้ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนาไววา  กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนา

                                                                                                                                                                   
โดยธรรมชาติ  ความตองการของมนุษยทุกเรืองจะมีทั้งฉันทะและตัณหาทับซอนกันอยูเสมอ  

ตัวอยางเชน  การกิน  ถากินเพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือประโยชนในการลอเลี้ยงรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ  มีสุขภาพดี 
ถือเปนฉันทะ  แตหากกินเพื่อความอรอย โก แสดงฐานะ ถือเปนตัณหา 

หนทางในหารพัฒนามนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา  จึงไดแก  การพยายามใหมนุษยหันเหจาก
ความตองการที่เปนตัณหาใหเปนฉันทะมากที่สุด  อยางไรก็ตาม  ทายที่สุดไมวาจะเปนตัณหาหรือฉันทะก็ตอง
ปลอยวาง  เพียงแตวา  กรณีตัณหานั้นหากเกิดข้ึนเมื่อไนตองละวางในทันทีตางจากฉันทะที่ตองพยายามทําให
สําเร็จกอนจึงคอยละวางภายหลัง  หากไมละวางปลอยวางยอมเปนทุกข  เชน  แมเรามุงกินอาหารเพื่อฉันทะ
อยางไร  สุดทายก็ตองแก เจ็บ ตายอยูด ี

๑๗ปญญาในทางพระพุทธศาสนามี ๓ ชนิด คือ 
1.สุตมยปญญา  คือ  ปญญาที่เกิดจากการฟง  การอาน  หรือ  การศึกษาเรียนรูจากผูอื่นไมวา

ในทางใด 
2.จินตามยปญญา  คือ  ปญญาที่เกิดจากการใชเชาวปญญาหรือการคิดวิเคราะหหาตุผลดวยตนเอง 
3.ภาวนามยปญญา  คือ  ปญญาท่ีเกิดจากการประจักษกับความจริงดวยการลงมือปฏิบัติ  การฝก

สมาธิอบรมจิตใจหรือปฏิบัติวิปสสนา 
           หากเปรียบเทียบกับการวายน้ํา  ความรูเก่ียวกับการวายน้ําท่ีไดจากครูผูสอนหรือการอาน

การฟงจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ถือเปนสุตยมปญญา  การคิดวิเคราะหหาเหตุผลหรือคนหาเทคนิคและวิธีการตาง ๆ 
ดวยตนเองถือเปนจินตามยปญญา  และการลงสระเพ่ือวายน้ําถือเปนภาวนามยปญญา  โดยนัยยะการเปรยีบเทียบ
เชนนี้  หากใครมีแตสุตยปญญากับจินตามยปญญา  คือ  รูดีวาการวายน้ําตองทําอยางไร  มีหลักการแนวคิดทฤษฎี



มนุษยตองดําเนินการอยางเปนระบบครบ  ๓  ดาน  คือ  พฤติกรรม  จิตใจ  และ  ปญญา  แยก

ขาดจากกันไมไดเด็ดขาด 

 เพราะเบื้องหลังพฤติกรรมท่ีแสดงออกมามีเจตนาภายในจิตใจเปนตัวกําหนด  และ

พฤติกรรมจะตื้นเขินคับแคบหรือลึกซึ้ งกวางขวางเพียงใดยอมข้ึนอยูกับปญญาเปนสําคัญ  

ขณะเดียวกันจิตใจจะมีความสุขไดก็ตองอาศัยพฤติกรรมที่ดําเนินการไปตามความตองการหรือถูกใจ  

และจิตใจจะปลอดโปรงโลงสบายไดก็ตองอาศัยปญญาอันเฉลียวฉลาดที่สามารถลวงรูและเขาใจ

ปญหารวมทั้งวิธีการจัดการกับปญหาไดเปนอยางดี  สวนปญญาก็เชนกันจะพัฒนาหรือทํางาน

ไดผลดีก็ตองอาศัยจิตใจที่เขมแข็งมีสมาธิ  สงบมั่นคงแนวแน  ไมฟุงซานเลื่อนลอยพรอมกันนั้น  ใน

การแสวงหาปญญาก็ตองใชพฤติกรรมเก้ือหนุนและเปนเครื่องมือ  เชน  การคนควารวบรวมขอมูล  

การรูจักดู  รูจักฟง  รูจักพูด  รูจักติดตอสัมพันธกับผูคนในสังคม  เปนตน ๑๘ 

จากที่กลาวมาจึงนาสรุปไดวา  ความหมายของคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ในทาง

พระพุทธศาสนา  คือ  คนที่ฝกฝนพัฒนาตนเองจนถึงพรอมดวย  ศีล  สมาธิ  และปญญา  ซึ่งถือวา

เปนมนุษยที่สมบูรณอยางแทจริง  โดยนัยยะความหมายเชนนี้  คนที่คิดนึกสิ่งใดอันกอปรดวยอคติ

หรือตั้งอยูบนรากฐานของความรูสึกชอบใจไมชอบใจ  จึงเปนคนที่ดีที่จริยธรรมพรองเพราะขาด

สัมมากัปปะ คนที่ชอบพูดโกหก  เสียดสี เหน็บแนม  ดาทอประชดประชัน  ใหรายปายสี  เอาดีใสตัว

เอาชั่วใหคนอ่ืน  จึงเปนคนที่จริยธรรมพรองเพราะขาด  สัมมาวาจา 

               คนที่มีจริยธรรมทําความดี  เพื่อตองการเกียรติยศชื่อเสียง  อํานาจ  

ตําแหนงหรือผลประโยชนตอบแทนตาง ๆ ไมวาในรูปแบบใดจึงเปนคดีดีท่ีจริยธรรมและคุณธรรม

พรอง  ขาดสัมมากัมมันตะ  คนที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืนหรือบริจาคเงินทองมากมาย  เพ่ือสาธารณกุศล

แตประกอบอาชีพไมสุจริตผิดกฎหมายหรือทุจริตคอรัปชั่น  จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรมพรอง

เพราะขาดสัมมาอาชีวะ  คนที่ไมเคยฝกปฏิบัติธรรม  นั่งสมาธิ  วิปสสนา  หรือปฏิบัติแตไมตอเนื่อง

จริงจัง  จึงเปนคนที่คุณธรรมจริยธรรมพรองเพราะขาดองคมรรคท้ัง  ๗  ขอ ดังที่กลาวมาแลว  ยอม

                                                                                                                                                                   
อยางไร  ตองลอยตัว  กวักแขวน  ดีดเทาอยางไร    แตไมเคยลงสระเพ่ือฝกวายน้ําเลย  ก็คงเปนการพนวิสัยที่จะ
วายน้ําเปนได. 

๑๘ทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณอธิบายไวในหนังสือ พุทธธรรม ( หนา ๖๐๗-๖๐๘ ) วา ไตรสิกขา
นั้นเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องจากมรรค  เปนระบบปฏิบัติที่มุงในแงการใชงาน คือ นําเอาองคประกอบทั้งหลายของ
มรรคออกมาจัดเปนประบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือใชองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จผลอยางเปนงานเปน
การในชีวิตจริง เสมือนดั่งวา  เมื่อแจกแจงใหรูแลววาเครื่องมือที่จะตองใชมีอะไรบางแลว ก็มาจัดลําดับการใช
เครื่องมือเหลานั้นวา  จะใชเครื่องมืออะไร  ตอนไหน  อยางไร 



ถือเปนคนท่ีขาดสัมมาทิฐิ  ซึ่งนับไดวาเปนขอท่ีสําคัญที่สุด  เพราะหากขาดขอนี้ไปก็คงเปนการพน

วิสัยที่จะปฏิบัติตามองคมรรคที่เหลือใหพัฒนากาวหนาหรือสมบรูณครบถวนได๑๙ 

               อนึ่ง  พึงมีขอสังเกตวา  พระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยไวขอหนึ่งวา  

พระภิกษุรูปใดอวดอุตริมนุสสธรรม คือ อวดอางวา  ตนเองเปนผูบรรลุธรรม  ถือวาตองปาราชิก  ๒๐ 

คือพนจากความเปนพระ  ซึ่งหากเปรียบเสมือนสังคมฆราวาส  คนที่ประกาศตัวเองวาเปนคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรม  ก็นาจะทํานองเดียวกัน  คือพนจากการเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในทันที  

เหตุผลเพราะวา    พระพุทธเจาสอนวา  ทุกสรรพสิ่งลวนอยูภายใตกฎไตรลักษณ  คือ  อนิจจัง ทุก

ขัง อนัตตา  หนทางท่ีถูกตองในการปฏิบัติธรรม  คือ  การพยายามการละวางปลอยวางลดตัวตนให

เล็กที่สุดเทาที่จะทําได  โดยมีเปาหมายปลายทาง  ในทายที่สุด  คือ การเขาถึงซึ่งความวางหรือการ

ไมมีตัวตน  ดังนั้น  คนที่กลาหาญชาญชัยถึงขนาดประกาศตัวเองตอสาธารณชนวา เปนคนมี

คุณธรรมจริยธรรมเหนือคนอ่ืนยอมแสดงวา  เขาเปนคนที่ยึดม่ันในตัวเองสูงมากซึ่งเปน  มิจฉาทิฐ ิ 

เปนความหลงผิด  และขัดแยงสวนทางกับหลักธรรมคาํสอนของพระพุทธเจาอยางสิ้นเชิง 

การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตองแทจริงดีงาม  ไมจําเปนตองประกาศ  คนที่ชอบตัดสิน

คนอื่นโดยอาง  “ นามคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม “   แทจริงแลวเปนเพียงแค  คนติดคุณธรรม

จริยธรรม  เทานั้น  ซึ่งมักไมเอาธรรมะแท  สวนใหญจะเปนคนขาดเมตตามองเพียงมุมเดียวและหลง

ตัวเอง  วิธีแกไขอาการติดคุณธรรมจริยธรรม  คือ ใหเลิกมองตนเองเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรม  คน

อ่ืนไมมีคุณธรรมจริยธรรม  คนอ่ืนชั่วรายเสีย๒๑ พรอมทั้งปรับทัศนคติมุมมองเก่ียวกับการมีคุณธรรม

จริยธรรมหรือการทําความดีใหมใหถูกตองสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  ซึ่งทาน

เจาคุณพระพรหมคุณาภรณไดเคยแสดงธรรมเทศนาไวภายใตหัวขอที่ชื่อวา  “  ใครจะเชื่อหรือไม

เชื่อ  กรรมไมงอใคร  “  พอสรุปสาระสําคัญได  ๒  ประการ  คือ 

               ประการแรก  พิจารณาในแง  “  ความตองการ “  ทานเจาคุณอธิบายวา  

ในการทําความดีนั้น  หากมอง  “ อยางแคบ “  ก็จะมีเปาหมายความตองการเพียงเพ่ือประโยชนที่

                                                           
๑๙เก่ียวกับการฝกปฏิบัติธรรม 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.ย้ิมงายขึ้น  ยิ้มใหคนอ่ืนกอน  ไมตองรอใหคนอ่ืนยิ้มใหกอน 
3.ไหวคนอ่ืนไดกอน  ไมมีขอแมวาใครตองไหวกอน 
๒๐อาบัติปาราชิกเปรียบเสมือนโทษประหารของพระภิกษุ  มีอยู  ๔  ประการ  คือ  เสพเมถุน  

ถือเอาทรัพยที่เจาของไมให  พรากกายมนุษยจากชีวิต  และอวดอุตริมนุสสธรรม. 
๒๑วรภัทร  ภูเจริญ,  จุดตะเกียงดีกวาดาความมืด, พิมพครั้งท่ี  ๖  ( กรุงเทพ ฯ : อมรินทร HOW – 

To อมรินทร  พริ้นติ้งแอนดพลับลิสซิ่ง, ๒๕๕๖ ) หนา ๑๐๓. 



จะเกิดข้ึนกับตนเอง ( อันท่ีจริง ก็ไมใชการทําความดีอยางแทจริงเพราะมีความโลภซึ่งเปนกรรมชั่ว

แฝงอยูดวย  )   แตหากมอง “ อยางกวาง  “  ก็จะมีเปาหมายเพ่ือสังคมโดยสวนรวมเปนสําคัญ  แต

โดยที่คนกับสังคมยอมแยกจากกันไมออก  หากสังคมใดเปนสังคมที่มีคนดีสวนใหญมีคุณธรรม

จริยธรรม มองความมุงหมายของการทําความดีอยางกวาง  “ธรรมวาที” ยอมมีเสียง  ผลดีนั้นยอม

สะทอนกลับไปหาคนในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลอยางแนนอน  คนทําดีมีคุณธรรมจริยธรรม  ไดรับ

การยกยองสรรเสริญจากสังคม 

          ในทางตรงกันขามหากสังคมใดแยหรือมีความเสื่อมโทรม  ผูคนสวนใหญมอง

เปาหมายความตองการอยางแคบเพ่ือตนเองมากกวาสวนรวม  “อธรรมวาที”  ยอมรุงเรือง  และ     

“ธรรมวาที” จะเงียบเสียง  สังคมนั้นยอมไมตองการหรือยกยองเชิดชูคนมีคุณธรรมจริยธรรม  ใน

ทายท่ีสุด  คุณมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะไมไดดี  และสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ แลวลมสลายไปใน

ที่สุด 

          เพราะฉะนั้น  การมีคุณธรรมจริยธรรมจึงตองมองความหมายอยางกวางเปน

สําคัญ  หนาที่ของมนุษยไมไดเกิดมาเพียงเพ่ือแสวงหาสิ่งตาง ๆ  เพ่ือสนองกิเลสตัณหาของตนเอง

เทานั้น  แตมีหนาที่ตองพัฒนาจิตใจตนเองไปสูสิ่งที่ดีงามและทําเพื่อประโยชนของสังคมโดย

สวนรวมดวย  หากใครทําความดีแลวรูสึกไมไดดี  ยอมแสดงวา  สังคมท่ีอาศัยอยูนั้นกําลังเสื่อมโทรม  

เราตองไมซ้ําเติมสังคมโดยอางเหตุผลตื้น ๆ เพียงวา  เมื่อทําดีไมไดดีแลวจะทําดีไปทําไม  ก็ในเมื่อ

เราไมพยายามทําใหสังคมดีแลวคนทาํดีจะไดดีอยางไร 

ประเด็นท่ีสอง  พิจารณาในแงของ  “หลักการ”  ในทางพระพุทธศาสนามองวา  โดย

ธรรมชาติเหตุผลกับผลยอมมีความสัมพันธกันเสมอ  แตเหตุผลกับผลที่วานั้น  ยอมไมใชเหตุเดียว

หรือผลเดี่ยว  เหตุผลอยางหนึ่งอาจกอใหเกิดผลมากมายหลายอยาง  ขณะที่ผลอยางหนึ่งก็เกิดมา

จากเหตุปจจัยหลายอยางเชนกัน คําวา “กรรม” หรือการกระทํา ซึ่งเปนเจตนาหรือเจตจํานงของ

มนุษยนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของธรรม (เหตุปจจัย) เทานั้น 

               เพราะฉะนั้น  การทํากรรมดีจะกอใหเกิดผลดีตามความตองการของ

ผูกระทําหรือไม  ยอมอยูท่ีวามีเหตุปจจัยตาง ๆ พรอมหรือไม  เปรียบเสมือนเราตองการตนมะมวง  

เราตองนําเมล็ดพันธไปเพาะปลูกลงดินที่อุดมสมบรูณ  มีน้ํา  มีอากาศ  มีแสงแดด  มีอุณหภูมิที่

เหมาะสมถูกตองตามฤดูกาล  หากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวมีไมพรอมตนมะมวงยอมไมอาจเกิดข้ึนตาม

ความตองการของเราไดหรือใครตองการความร่ํารวยก็ตองรูวาเหตุปจจัยท่ีจะชวยทําใหไดมาซึ่ง

ทรัพยสินเงินทองมีอะไรบาง  แลวจัดการวางแผนไปตามนั้น  ฉันใดก็ฉันนั้น  การทําความดีมี



คุณธรรมจริยธรรม  จะกอใหเกิดผลดีตามความตองการก็ตอเม่ือมีเหตุปจจัยถึงพรอมทุกอยางที่จะ

ทําใหเกิดผลดีนั้น ๆ ได 

               นอกจากนั้น  ทานเจาคุณยังไดตั้งขอสังเกตไวอยางหนาสนใจประการหนึ่ง

วา  เปาหมายที่ตองการของมนุษยจากการที่ตนไดกระทําสิ่งตาง ๆ ไปนั้นไมเหมือนกัน  เชน  บาง

คนตองการความคั่งร่ํารวย  บางคนตองการคํายกยองชื่นชมหรือเกยรติยศชื่อเสียง  บางคนตองการ

ความสุขใจ  มีชีวิตท่ีพัฒนางอกงาม 

    ดังนั้น  มนุษยจึงตองใช“ ปญญา “  ในการศึกษาเรียนรูใหไดวา  เหตุปจจัยที่นําไปสู

ผลหรือความตองการของตนในแตละเรื่องนั้น  มีอะไรบาง  ถาไมรูยอมเปนการพนวิสัยที่จะทําให

ประสบความสําเร็จตามความมุงหวังได  แตทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ตองพึงตระหนักรูดวยวา  เหตุปจจัยตาง ๆ  

โดยเฉพาะ  “ปจจัยภายนอก”   นั้น  เราไมสามารถควบคุมไดท้ังหมด  เพราะฉะนั้น  ถึงแมเราจะมี

ปญญารูแจงเห็นจริงไดโดยตลอด  แตดวยขอจํากัดของเหตุปจจัยในตัวของมันเอง  เรายอมไม

สามารถกระทําการใด ๆ เพ่ือใหไดผลตามที่ตองการไดทุกเรื่อง 

               อยางไรก็ตามกรณี  “ปจจัยภายใน”ซึ่งหมายถึงจิตใจของเรานั้นเอง  เรา

ยอมควบคุมได  ดังนั้น  หากเราทําความดีเพ่ือความสุขใจการทํางานมีคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือ

ฝกฝนพัฒนาจิตใจ  หรือเพ่ือตองการใหชีวิตดีงามยิ่ง ๆ  ขึ้นไปแลว  ความตองการที่พึงประสงคยอม

เกิดขึ้นไดอยางแนนอน  โดยไมมีเงื่อนไขขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น 

                ประเด็นสืบเนื่องเก่ียวพันกับเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการทําความ

ดี  ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ  มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอยมองวา  เรื่องทางธรรม

เปนเรื่องของปจเจกบุคคลที่มุงสูหนทางแหงการหลุดพน  ไมเกี่ยวของกับการเมืองหรือเรื่องทางโลก  

บางทานถึงขนาดกับกลาววา  “โลกียธรรม” กับ  “โลกุตรธรรม”  เปนคนละเรื่องกันสองโลกนี้แยก

จากกันโดยเด็ดขาดเอามาปนกันไมไดถาปนก็มั่ว  นั่งวิปสสนาวุนวายไปหมด  คนที่เปนพระก็อยาก

เปนคน  อยากมีทรัพย  อยากมีเมีย๒๒ 

               ดวยความเคารพอยางสูงในมุมมองของผูเขียนเห็นวา  แทจริงแลวเรื่องทาง

โลกกับทางธรรมเปนสิ่งเดียวกัน  หากเปรียบเทียบหนทางตามมรรคแปดกับการเดินทางขึ้นสูยอด

เขาเอเวอเรสต  ผูเดินทางถึงจุดสุดยอดเขาก็คือ  อรหัตผลบุคคล  ผูที่เดินทางถึงจุดรองลงมา คือ 

อรหัตมรรคบุคคล  อนาคามีมรรคบุคคล   สกทาคามีผลบุคคล  สกทาคามีมรรคบุคคล  โสดาปตติ

                                                           
๒๒ สถิต  ไพเราะ, วิพากษบทความผูเขียนเรื่อง  “ นิติธรรม ( ชาติ )  “นิติราษฎรแถลง  : นิตยสาร

ดุลพาหเลมที่ ๓ ปที่ ๕๘ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔. 



ผลบุคคล และโสดาปตติมรรคบุคคล  ตอจากนั้นก็จะเปนจุดตาง ๆ  ที่ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป

สามารถปนปายขึ้นไปถึงได 

               หรือหากเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือ  ผูท่ีเรียบจบปริญญาเอก คือ  

อรหัตผลบุคคล  สวนผูที่เรียบจบตั้งแตระดับปริญญาโทลงมาจนถึงชั้นอนุบาล  ก็คือ  ผูมีภูมิธรรมใน

ระดับตาง ๆ  ทํานองเดียวกับที่กลาวมาแลว  โดยนัยยะแหงการเปรียบเทียบเชนนี้  คําสอนของ

พระพุทธเจาที่เรียกวา  โลกิยธรรม กับ โลกุตรธรรม  จึงมีความสัมพันธสืบเนื่องเปนเนื้อเดียวกันจน

ไมสามารถแยกออกจากกันได 

               ทายที่สุดนี้  ขอนําคํากลาวของทานพุทธทาสภิกขุ  มาฝากเปนแงคิด

ปกติ  ดังนี้  “ถาคนแตละคนมีศีลธรรม  บุคคลก็เปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น ๆ หากวาหนวยแต

ละหนวยของสังคมมีความมีความสงบ  มีศีลธรรม  ก็หมายถึง  สังคมนั้นยอมจะตองมีความปกติ  

มีศีลธรรมดวย  เม่ือสังคมแตละสังคมปกติ  มีศีลธรรม  มีความสงบสุขกันทุก ๆ สังคม  หรือทุก

ประเทศแลว  ก็ยอมทําใหโลกนี้มีความสงบ....  เกิดมาในโลกแลว  ตองมีสวนท่ีจะทําให  โลกมี

สันติสุข  สันติภาพ  ตามพระพทุธประสงค” 
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