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 วิทยานิพนธน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความเปนมา ความหมาย และรูปแบบของความ  
ยุติธรรม 2) ศึกษาแนวคิดความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 3) ศึกษาเปรียบเทียบความ
ยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาและกฎหมายไทย 

ผลการศึกษาพบวาแนวคิดความยุติธรรมตะวันตกในสมัยโบราณไดยึดติดอยูกับพระเจาแตใน
เวลาตอมาความยุติธรรมก็คือกฎหมายเพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการผดุงความยุติธรรมของสังคมรวม 
กันแตในปจจุบันนี้สังคมตะวันตกไดยึดถือความยุติธรรมตามสํานักกฎหมายบานเมือง โดยอยูภายใต
เง่ือนไขของหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) และความยุติธรรมไดแปรสภาพมาเปนกฎหมาย 
โดยใหความสําคัญและไดคํานึงถึงคุณคาในเรื่องของการวางกฎเกณฑลงมาสูสังคมไดเปนอยางดี ทั้งนี้
การที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมโดยใหยึดถือตามกฎหมายท่ีออกมาจากรัฏฐาธิปตยเปนสิ่งที่ยุติ 
ธรรมที่สุด แตดวยเหตุนี้ก็สงผลใหรัฏฐาธิปตยเกิดชองโหวในการใชอํานาจตามอําเภอใจได สําหรับ
ความยุติธรรมตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาทไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ ทุกคนมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันในการเขาถึงความจริงสูงสุดคือ “พระนิพพาน” ความยุติธรรมจึงเปนหน ทางท่ีทําให
มนุษยเขาถึงความจริงสูงสุดของพระพุทธศาสนา ส่ิงสําคัญตองใหมีพ้ืนท่ี สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค เพราะเปนพ้ืนที่ของความยุติธรรมการจะทําใหมีพ้ืนท่ีตรงนี้เกิดขึ้นไดก็ดวยการสงเสริมให
มนุษยมุงทําแตกรรมดีรวมกันเพราะกฎแหงกรรมยุติธรรมและเท่ียงแทเสมอ โดยยึดตามหลักของ
พรหมวิหาร 4 และอคติ 4 จึงจะทําใหเกิดความยุติธรรม (อวิโรธนะ) ไดอยางแทจริง 
 ทั้งนี้ ความเหมือนกันระหวางความยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาคือ มีสมมติ
สัจจะที่นํามาใชเปนหลักความยุติธรรมเหมือนกัน และหลักสมมติสัจจะของตะวันตกก็จะมีสิ่งที่คอย
ควบคุมคือหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายท่ัวไป) หลักสมมติสัจจะตองสอดคลองกับหลักความ
ยุติธรรม เฉกเชนเดียวกันกับสมมติสัจจะในพระพุทธศาสนาก็มีหลักปรมัตถสัจจะท่ีคอยควบคุมเชนกัน
คือหลักสมมติสัจจะตองสอดคลองกับกฎธรรมชาติ (หลักปรมัตถสัจจะ) แตในความเหมือนก็มีความ
แตกตางกลาวคือ หลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) ของตะวันตกมีขอบเขตเพียงแคทําให
มนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกันอยางสมดุลและมีความยุติธรรม แตกฎธรรมชาติ (หลักปรมัตถ



(4) 

สัจจะ) ของพระพุทธศาสนาไมไดมุงหวังแคเพียงใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยางสมดุลมีความ
ยุติธรรมเทานั้น แตยังเปนหนทางท่ีทําใหมนุษยไดเขาถึงความจริงอันสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพาน  
 อนึ่ง ในสังคมไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทรกอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมาย 
หลักความยุติธรรมไดรับอิทธิพลจากคัมภีรพระธรรมศาสตรและหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปน
อยางมาก ถือไดวาเปนยุคธรรมะนิยมเพราะโครงสรางของสังคมตั้งแตผูปกครอง กฎหมาย หลักความ
ยุติธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในสังคมลวนมีความสอดคลองกลมกลืนเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันหมด คือมีธรรมเปนแกนสาร จึงสงผลใหสังคมมีความสามัคคีปรองดอง เปนสังคมที่
ชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจ ไมตรี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตระหนักในบาปบุญคุณโทษจึงทําใหสังคมเกิดความ
ยุติธรรมเปนอยางยิ่ง แตเมื่อไดเขาสูยุคปฏิรูปกฎหมาย หลักความยุติธรรมของไทยจากเดิมที่ยึดมั่นใน
ธรรมเปนสารัตถะก็ไดถูกแทนท่ีดวยหลักความยุติธรรมของตะวันตก ซ่ึงกฎหมายท่ีเปนหลักของความ
ยุติธรรมเปรียบเสมือนเปนตัวสะทอนของวัฒนธรรม ประเพณีในสวนของคานิยม เม่ือสังคมไทยนํา
แนวคิดของตะวันตกมาใชจึงสงผลทําใหคนในสังคมไทยเกิดความขัดแยงกันระหวางวัฒนธรรมตะวัน  
ตกกับวัฒนธรรมไทย กฎหมายหรือหลักความยุติธรรมของตะวันตกที่นํามาใชจึงไมสอดคลองกับบริบท
ของสังคมไทย และปญหายุงเหยิงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันนี้ ตลอดถึงคนในสังคมไมมีความ
สามัคคี สาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากการที่เรารับเอาหลักความยุติธรรมของตะวันตกมาใชในสังคมไทย
นั้นเอง   

อยางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้ผูเขียนเห็นวา หลักความยุติธรรมของตะวันตก หลักความ
ยุติธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท หลักความยุติธรรมในกฎหมายไทย จะมีจุดรวมที่เหมือน 
กันเรียกวา “หลักความบริสุทธิ์ สําคัญกวาความยุติธรรม” กลาวคือ ความบริสุทธิ์ของมนุษยสําคัญ
กวาความยุติธรรม ถามนุษยไมมีความบริสุทธิ์ ความยุติธรรมก็ไมเกิดมนุษยเปนผูบริสุทธิ์ไดตอง
ประกอบไปดวยคุณธรรม 4 ประการคือ  หิริโอตตัปปธรรม สุกกธรรม สันติธรรม และสัปปุริสธรรม 
เมื่อบุคคลใดพรอมดวยคุณธรรมทั้ง 4 ประการถือวาเปนบุคคลที่ประเสริฐในหมูมนุษย เปนมนุสสเทโว 
มนุษยผูเปรียบประดุจเหมือนเทวดาและตัวแปรสําคัญที่จะเปนเครื่องมือสรางความยุติธรรมหรือเปน
ตัวเชื่อมกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมใหเกิดดุลยภาพ และทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติสุขก็คือ “กฎหมาย” ผูเขียนจึงมีความเห็นวาตองใหกฎหมายเปนหนึ่งเดียวกับความยุติธรรม 
กฎหมายตองสอดคลองกับบริบทของสังคม และกฎหมายตองเปนไปเพ่ือไมใหคนทําชั่ว มุงหวังใหคน
ทําดี สงเสริมใหคนไดมีการพัฒนาจิตใจและปญญา ซึ่งจะเปนหนทางที่จะธํารงความยุติธรรมใหอยูคู
กับสังคมไดตลอดไป 
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This research aims to study 1) the background, the meaning and the form of 
justice, 2) the concept of justice according to Theravada Buddhism and 3) the 
comparison of justice among the Western, Buddhism and Thai laws. 

The results showed that the concept of justice in the Western antiquity was 
adhered to God but later it was adhered to laws using them as principles to maintain 
justice in the society. Nowadays Western society has upheld positive law justice 
which is under the principle of justice (general principle of law). Justice has become 
laws giving importance and taking into consideration the value of laying principles to 
the society. The concept of justice which adheres to the laws issued by sovereign is 
the ultimate justice. However, as a result it has a caveat which allows the sovereign 
capricious power. Regarding the justice in the concept of Theravada Buddhism, there 
is no caste division. Everybody is equal in reaching the ultimate truth in Buddhism i.e. 
“nirvana”. Justice is, therefore, the way that makes human beings reach the ultimate 
truth in Buddhism. The important things are that there must be space, right, freedom 
and equality as these are the areas of justice. To create these areas human beings 
should be encouraged to commit good karma together because the law of justice is 
always precise. The principles of the four unbound states of mind and the four 
prejudices should be adhered in order to create true justice (conformity to the law). 

 

ABSTRACT
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The similarity between the justice in the western and Buddhism is that 

relative truths are being used as principle of justice. In addition, the relative truths in 

the western are controlled by the principle of justice (general principle of law). 

Relative truth principle must align with justice principle. Similarly, relative truths i 

Buddhism are controlled by ultimate truth principle i.e. relative truth principle must 

align with natural truth principle (ultimate truth principle). Nevertheless, there are 

differences in the similarity. Justice principle (general principle of law) in the western 

only makes people live together with balance and justice but natural truth principle 

(ultimate truth principle) in Buddhism not only aims to make people live together 

with balance and justice but also is the way to make people reach the ultimate truth 

which is nirvana. 

From Sukhothai to Ratanakosin eras and before law revolution, justice 

principle in Thai society was influenced by Thammasat and the teachings in 

Buddhism. It was considered Dhammalism era in which all society structures, 

including ruler, law, justice principle, culture, tradition and way of live of people in 

the society, were harmonized in the same direction having dhamma as the core. This 

resulted in unity, support, consideration, generosity and morality in the society. 

Justice therefore arose. However, once entering the era of law revolution, Thai justice 

principle with dhamma as a core has been replaced by justice principle of the 

western. The law which is the principle of justice is a reflection of culture and 

tradition in the part of value. When the Thai society adopted the western concept, it 

led to conflicts between western and Thai cultures. The employed law or western 

justice principle were not aligned with the context of Thai society. The current 
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problems in Thai society including lack of unity has partly stemmed from the 

adoption of western justice principle. 

In this study, it is seen that justice principle in the western, Theravada 

Buddhism, and Thai laws have a common point which is “the principle of innocence 

is more important than justice”. If people do not possess innocence, justice will not 

exist. People can be innocent by employing four dhamma principles which are 

shamefulness and moral dread, mind-purifying dhamma, peacefulness and virtues of 

a good man.   When people are filled with these four dhamma principles they are 

considered noble like deity. Law is the important variable which is a tool for creating 

justice or connecting all stakeholders making them live in harmony and peacefully. I 

therefore think that law must be unified with justice and aligned with society 

context. Law must exist to prevent wrong doings and promote good doings 

promoting the mind and wisdom development which will eternally maintain justice 

in the society. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอถวายความนอบนอม แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอระลึกถึงพระคุณของแมบัวสี 
เพ็งที พอลิขิต เพ็งที ผูมีพระคุณอันสูงสุดท่ีเปนผูใหกําเนิดชีวิตของผูเขียน และแมปาพัน บุญเฮา    
แมยายสอน บุญเฮา ที่ไดเปนผูเล้ียงดูอบรมส่ังสอนผูเขียนตั้งแตแมเสียชีวิตเปนตนมา ขอนอมรําลึกถึง
พระคุณของพระอุปชฌาย ครูบาอาจารย พระราชสารธรรมมุนี (บัวพันธ ปฺญาวโร) ไดเมตตาเปน       
พระอุปชฌายบรรพชา พระเทพสารคามมุนี (ปุม ปณฺฑิโต) ไดเมตตาเปนพระอุปชฌายอุปสมบท 
กราบขอบพระคุณหลวงพอพระครูโกศลธรรมคุณ ที่ไดเมตตาผูเขียนเปนอยางมาก ที่สําคัญสําหรับ
ชีวิตของผูเขียนที่มีวันนี้ไดก็เพราะ “กลุมเพ่ือชีวิตดีงาม” ท่ีใหโอกาสและเมตตากับผูเขียนมาตลอด
รวมทั้งไดถวายทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในการศึกษาคร้ังนี้ดวย 
 ขออนุโมทนาอาจารย ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร เปนผูที่จุดประกายใหผูเขียนทําวิทยานิพนธ
นิติศาสตรแนวพุทธ ขออนุโมทนา ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ท่ีไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะแนวทาง ใหขอสังเกตและคําวิจารณ
ตลอดถึงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธ พรอมท้ังใหแนวทางการเปนนักกฎหมาย
เพ่ือสังคม ขออนุโมทนา ศาสตราจารย แสวง บุญเฉลิมวิภาส ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาและกรุณามา
เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งใหคําชี้แนะแนวทางท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการ
เขียนวิทยานิพนธในคร้ังนี้  กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ท่ีให
ความกรุณาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ท้ังยังไดชี้แนะแนวทางในการตีความ  วิเคราะห หลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนากับหลักการทางนิติศาสตร เพ่ือใหเห็นจุดรวมระหวางพระพุทธศาสนาและ
นิติศาสตร ขออนุโมทนาเจาหนาที่คณะนิติศาสตรทุกทานโดยเฉพาะคุณณัฏฐิดา สุภาพงษ และ     
คุณมิรา รัตนสัญญา ที่ชวยดูแลและอํานวยความสะดวกทุกอยางตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูและทํา
วิทยานิพนธ ขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกทาน น.ม.รุนพ่ี รุนนอง โดยเฉพาะ
เพ่ือน ๆ น.ม. 3 ภาคปกติ ท่ีชวยดูแลเรื่องการอยู การฉัน เรื่องเรียน รวมท้ังใหกําลังใจอยูตลอดเวลา 
และเพ่ือน ๆ สหธรรมิกที่คอยเคียงขางและใหกําลังใจอยูเสมอ 
 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธเลมนี้จะเปนประโยชนและมีคุณคาตอผูที่สนใจ เพ่ือ
การศึกษาคนควาและพัฒนาความรูตอไป บุญกุศลที่เกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ขออนุโมทนาเปน
กตเวทิตาคุณแดผูมีพระคุณทุกทาน ตลอดถึงอุทิศบุญกุศลใหโยมแมและโยมยาย หากวิทยานิพนธเลม
นี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว และขออภัยไว ณ ที่น้ี 
 
                พระคทาวุธ คเวสกธมฺโม (เพ็งที) 
                   กรกฎาคม 2558 
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บทท่ี 1 

 

  บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

มนุษยไดชื่อวาเปนสัตวสังคม เพราะแตละคนมีความไมสมบูรณจึงตองมีการมาอยูรวมตัวเพ่ือ

พ่ึงพาอาศัยกัน  มนุษยจึงมีธรรมชาติเปนสัตวสังคมเม่ือมีการอยูรวมกันแลวสิ่งสําคัญคือตองมีระเบียบ

แบบแผน หรือมีกฎเกณฑตาง ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรักษาความเปนระเบียบรอย หรือเพ่ือใหเกิดความสงบสุข

เกิดขึ้นในสังคมน้ัน เพราะหากไมมีการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือบังคับใชในสังคม ก็อาจจะทําให

สังคมน้ันเกิดความวุนวาย หรือความไมสงบสุขเกิดข้ึนก็ได 

 เมื่อมีสังคมเกิดขึ้น  ส่ิงสําคัญตองมีการกําหนดกฎเกณฑหรือที่เรียกวากฎหมาย มีสุภาษิต   

กฎหมายท่ีกลาววา “Ubi Societas, Ibi Jus” ท่ีใดมีสังคม ท่ีนั่นมีกฎหมาย เพ่ือมีหลักในการใหคนได

อยูรวมกันในสังคมอยางสันติภาพ  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  แตสิ่งสําคัญหัวใจของกฎหมาย 

หรือระเบียบขอบังคับท่ีออกมาน้ันตองเปนกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมใน

สังคม เพราะกฎหมายไมใชความยุติธรรมแตเปนเครื่องมือรักษาความยุติธรรมดังในพระบรมราโชวาท

ที่วา1“...กฎหมายน้ันไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหน่ึง สําหรับใชในการรักษา

และอํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพ่ือรักษาความยุติธรรมไมใชเพ่ือ

รักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบ 

เขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริง

ดวย...” จากพระบรมราโชวาท จะเห็นวากฎหมายไมใชความยุติธรรม แตเปนเครื่องมือที่จะทําให

ความยุติธรรมเกิดขึ้น แตการจะรักษาความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม บางคร้ังจะอาศัยตัวบท

กฎหมายเพียงอยางเดียวไมไดตองหาเหตุและผลตามความเปนจริงดวย เพราะกฎหมายเพียงอยาง

                                                           
1ลิขิต ธีรเวคิน, “ปรัชญากฎหมายของพระประมุข”, ผูจัดการออนไลน (1 เมษายน 2552), 

คนวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 จาก http://www.manager.co.th /Daily/ViewNews.aspx?NewsID= 

9520000036991 
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เดียวไมเพียงพอที่จะรักษาความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได ดังขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เราเห็น

เปนประจํา 

สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะการยึดมั่นในถอยคําของตัวบทกฎหมาย เนนตัวบทกฎหมายอัน

เปนลายลักษณอักษรวาศักดิ์สิทธิ์ ถูกตอง ทําไปโดยไมหยุดที่จะถามวา กฎหมายน้ันยุติธรรมหรือไม  

ไมหยุดที่จะดูวาสภาพแวดลอมทางสังคมไดบีบใหเขาเหลานั้นตองทําอยางนั้นหรือไม  ไมพยายามท่ีจะ

เขาใจคนเหลาน้ันที่เปนมนุษย มีรัก มีเกลียด มีการด้ินรนเพ่ือยูรอดและเพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้นของ

ตนเองและครอบครัวเชนกัน เมื่อเห็นวาคนเหลานั้นเปนผูผิด ความคิดที่วาผูผิดจะตองรับโทษก็แทรก

เขามา จึงทําใหสามารถทํารายคนเหลานั้นไดโดยไมคํานึงถึงเมตตาธรรม2เมื่อปญหาอะไรเกิดขึ้นใน

สังคม หรือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหวางคนท่ีอยูรวมกันในสังคมสิ่งที่เปนที่พ่ึงใหกับคนในสังคมไดนั้นก็

คือ “กฎหมาย” เพ่ือใหตนเองไดรับความยุติธรรม จิตวิญญาณท่ีจะทําใหกลุมคนในสังคมอยูรวมกันได

อยางสันติภาพคือ “ความยุติธรรม”กฎหมายจึงตองมีความชอบธรรมถูกตองดีงาม ความยุติธรรมจึง

จะเกิดขึ้นในสังคม 

 สารัตถะอันจะสงผลใหมนุษยไดดํารงวิถีชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข สังคมตองมี

ความชอบธรรม เปนธรรม และมีความยุติธรรมเกิดข้ึนเพราะ “ความยุติธรรม” เปนเรื่องใหญที่สุดของ

มนุษย เพ่ือความยุติธรรมแลวมนุษยยอมไดทุกอยาง ไมวาจะยอมเหน่ือยยอมอด ยอมเจ็บ จนกระท่ัง 

ยอมตาย ความยุติธรรมเปนบอเกิดของสุขภาวะทางสังคม สังคมที่ขาดความยุติธรรมจะขาดความสงบ

สุข สังคมไทยขาดความยุติธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ความยุติธรรมจึงเปนเรื่องใหญ

มากที่คนไทยทุกคนควรใหความสนใจศึกษา และรวมกันสรางใหได“ตราบใดที่เราขาดความยุติธรรม 

เราก็ไมสามารถมีศานติสุขได”3 ความยุติธรรมจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญอันจะทําใหเกิดความสงบสุขแก

ประชาชนและสังคมสวนรวม แมแตพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา เจาอยูหัว 

พระองคยังทรงใหความ สําคัญกับความยุติธรรมเปนอยางยิ่งยวด ดังไดปรากฏในหิรัญบัฏตอนหน่ึงวา4  

“การยุติธรรมอันเดียวเปนการท่ีสําคัญยิ่งใหญ เปนหลักเปนประธานการชําระ ตัดสินความทุกโรงศาล 

เปนเคร่ืองประกอบรักษาใหความยุติธรรมเปนไป ถาวัดไดดีขึ้นเพียงใด ประโยชนความสุขของราษฎร 

ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเทาน้ัน...”จากพระราชปรารภดังกลาวนี้จะเห็นวาความยุติธรรมก็เปนตัวชีวัดไดวาถา

บานเมืองมีความยุติธรรมมากเทาไหร ก็จะสงผลใหประโยชนสุขเกิดแกตัวประชาชนมากย่ิงขึ้น หรือ

บานเมืองก็จะมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางยิ่ง 

                                                           
2อคิน รพีพัฒน, ชาวบาน ชาวมือง เร่ืองความยุติธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: วนิ 

ดาการพิมพ, 2552), หนา 220. 
3เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 
4แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “กฎหมายและความยุติธรรมในนิติศาสตรแผนไทย”, วารสารนิติ 

ศาสตร 34 (มิถุนายน 2547): 287. 
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 สภาพสังคมไทยในปจจุบันถาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมน้ันหากดูขาวลาสุดจากโครงการ

ยุติธรรมโลก (The World Justice Project) ไดใหประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 80 จาก 97 ประเทศ ท่ี

เสริมสรางความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ตามรายงานดัชนีหลักนิติธรรม 2012 (Rule of Law 

Index 2012)5จากขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นวาความยุติธรรมของประเทศไทยน้ันถือวาข้ันวิกฤตใน

สายตาของตางประเทศและก็สงผลกระทบถึงความสัมพันธระหวางประเทศในดานความเชื่อมั่นและ

ขาดความเช่ือถือในระบบความยุติธรรมในสายตาของชาวโลก  

ความยุติธรรมจึงเปนตัวแปรที่สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะเชื่อมสมานกลุมคน หรือกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข แตเม่ือใดก็ตามท่ีสังคมตั้งคําถาม หรือสงสัย

ตอความยุติธรรม ไมวาจะเปนการใหคํานิยาม หรือความหมายตอความยุติธรรม และการนําความ

ยุติธรรมไปใชในมิติตาง ๆ เชน ความยุติธรรม ทางเศรษฐกิจ การเมือง เม่ือนั้น สถานการณความไม

วางวางใจ (Trust) ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมักจะเกิดการติดขัด และผลกระทบที่จะเกิดตามมาคือ 

ความสัมพันธ (Relationship) ท่ีไมลงรอยกันระหวางกลุมคนตาง ๆ ในสังคมดังที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

ไดย้ําเตือนในประเด็นนี้วา “หากสังคมไรซึ่งความยุติธรรมจะกอใหเกิดความทุกข ความขัดแยง การ

เสียกําลังใจ และนําไปสูวิกฤติดานตาง ๆ รวมทั้งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู ฉะน้ัน 

ความยุติธรรมในสังคมจึงเปนเรื่องสําคัญ แตเทาที่ผานมา สังคมไทยยังใหความสําคัญกับเร่ืองนี้นอย

เกินไป”6 

เมื่อมาพิจารณาในสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นวาต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงกรุง

รัตนโกสินทรตอนตนจะพบวากฎหมายกับความยุติธรรมเปนเรื่องเดียวกันโดยมีธรรมะเปนแกนสาร ซ่ึง

ในสมัยกรุงสุโขทัยธรรมะกับกฎหมายนั้นนับวามีความเปนหนึ่งเดียวกันโดยแยกออกจากกันมิไดเลย 

ดังเชนเรื่องไตรภูมิพระรวงไดพูดถึงเรื่องนรก สวรรค ทําดีขึ้นสวรรค ทําชั่วตกนรกแนวคิดนี้ลวนไดรับ

อิทธิจากพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน จึงถือวาไตรภูมิพระรวงน้ันเปรียบเสมือนเปนกฎหมายท่ีใหประชาชน

ไดปฏิบัติตาม และปรัชญากฎหมายท่ีสําคัญในสมัยสุโขทัยก็คือคัมภีรพระธรรมศาสตร 7 ซึ่งคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรนั้นเปรียบเสมือนเปนรัฐธรรมที่ใชในปจจุบัน เมื่อผานพนยุคกรุงสุโขทัยก็เขาสูยุคกรุงศรี

                                                           
5พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร , คนวันที่ 13  

มกราคม 2556 จาก http://www.mcu.ac.th/site/ 
6เร่ืองเดียวกัน, หนา 1. 
7ร. แลงกาต, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

2526), หนา 37. 
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อยุธยา ในยุคน้ีปรัชญากฎหมายก็ยังเปนยุคธรรมะนิยมเชนเดิมเหมือนในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งปรัชญา

กฎหมายไทยก็คือหลักจตุรธรรม  ซึ่งประกอบไปดวย8 

  1) กฎหมายไมใชสิ่งสําคัญของผูปกครองท่ีจะสั่งไดโดยอําเภอใจ น่ันคือกฎหมายตอง

อยูภายใตคําสอนในคัมภีรพระธรรมศาสตร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวากฎหมายตองสอดคลองกับ

หลักธรรม 

  2) กฎหมายตองไมขัดตอคําสอนทางศาสนาและหลักศีลธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับหลัก

ประการแรกคือทําใหผูปกครองจะออกกฎหมายตามอําเภอใจไมได 

  3) กฎหมายตองกอใหเกิดประโยชนแกคนท่ัวไป ดังนั้น แมกฎหมายไมขัดศาสนา

และศีลธรรม แตถาไมกอใหเกิดประโยชนตอคนสวนใหญก็ไมควรประกาศใช 

  4) กฎหมายตองมาจากผูปกครองซึ่งยึดถือปฏิบัติภายใตหลักทศพิธราชธรรม ดังนั้น 

ผูปกครองตองใชทศพิธราชธรรมในการปกครองจึงจะสรางความมั่นใจวา สามารถออกกฎหมายท่ีเปน

ธรรมแกคนสวนใหญได 

 หลักจตุรธรรมเปนปรัชญากฎหมายของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาการกอนจะประกาศ

กฎหมายใดออกมาบังคับใชก็ตองใหสอดคลองกับหลักจตุรธรรม หรือใหเปนไปตามเจตนารมณและ

จุดมุงหมายของหลักจตุรธรรมเทานั้น เม่ือเขาสูยุคกรุงรัตนโกสินทรซึ่งถือวาเปนยุคที่ปรัชญากฎหมาย

ไทยรับอิทธิพลจากแนวคิดของตะวันตกแตในชวงตนสมัยกรุงรัตนโกสินทรก็ยังถือวาเปนยุคธรรมนิยม

จะเห็นไดจากนิพนธของพระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร เปนอธิบดีศาลฎีกาคนแรกและถือ

วาเปนปรมาจารยดานกฎหมายของไทย เร่ืองธรรมสารและถือวาเปนปรัชญากฎหมายในชวงรัตนโก  

สินทรตอนตนหลักธรรมนั้นประกอบไปดวย9 

1) ธรรมที่เกื้อกูลหรือยังใหเกิดอาหาร สิ่งบริโภค ท่ีอยูอาศัย และอาชีพการงานท่ี

เปนเคร่ืองเล้ียงชีพชีวิตมนุษย (ชีโวปกรณกธมฺม) 

  2) ธรรมที่กอใหเกิดความอุดมสมบูรณหรือความม่ังมีท้ังบุคคลและบานเมืองเพียงพอ

เพ่ือเลี้ยงชีพในยามสงครามหรือยามเกิดขัดสนตาง ๆ (พหุลธมฺม) 

  3) ธรรมที่ชักนําหรือบํารุงใหเกิดความเสมอภาคในการแลกเปล่ียนผลประโยชนของ

บุคคลในชุมชนโดยไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน (ดุลยธมฺม) 

                                                           
8คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 

2/2554, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยแนะแนวกฎหมายนิติสาสน (ลุงชาวใต), 2554), หนา 6. 
9จรัญ โฆษณานันท, ปรัชญากฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 383. 



5 
 

  4) ธรรมท่ีอุดหนุนสงเสริมพระบรมเดชานุภาพของพระเจาแผนดิน (ความม่ันคงใน

อํานาจรัฐ) เพ่ือประโยชนในการปกปองชีวิต ทรัพยสินหรือสันติสุขของประชาชนจากศัตรูทั้งภายนอก

และภายในราชอาณาจักร (ทฬฺหรกฺขิตธมฺม) 

 จะเห็นวาในยุคปรัชญากฎหมายดั้งเดิมของไทยต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุง

รัตนโกสินทรตอนตนจะมีธรรมเปนแกนสาร ทุกอยางอยูภายใต เงื่อนไขของคัมภีรพระธรรมศาสตร 

กลาวคือ กฎหมายไมอาจจะแยกออกจากธรรมได สิ่งสําคัญคือผูปกครอง กฎหมาย และหลักความ

ยุติธรรมมีความสอดคลองและเปนหนึ่งเดียวกับธรรมะ เมื่อหลักธรรม กฎหมาย และความยุติธรรม มี

ความสอดคลองกันก็จะทําใหเกิดความสงบสุขขึ้นในแผนดิน10เดิมทีปรัชญากฎหมายไทยก็มีแนวคิด

ที่วากฎหมายก็คือธรรมะ กฎหมายกับธรรมะเปนเรื่องเดียวกันจะแยกออกจากกันไมได แมแตการ

พิจารณาพิพากษาคดีก็จะคํานึงถึงหลักธรรมและความยุติธรรมควบคูกันเสมอ11 

เมื่อผานยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตนเขาสูยุคปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 4 และเริ่มปฏิรูป 

อยางเปนรูปธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงไดรับเอาปรัชญากฎหมายของตะวันตกมาใชแทนท่ีปรัชญา

กฎหมายด้ังเดิมของไทย ปรัชญากฎหมายของตะวันตกท่ีนํามาใชกับระบบกฎหมายไทยคือ แนวคิด

จากสํานักกฎหมายบานเมืองโดยมีฐานคิดที่วา กฎหมายคือคําสั่งรัฏฐาธิปตย โดยไมคํานึงวากฎหมาย

นั้นจะถูกตองชอบธรรมหรือไม หรือจะขัดแยงกับหลักศีลธรรมหรือไม ไมสําคัญเพราะยึดแตเพียง

หลักการท่ีวากฎหมายที่รัฏฐาธิปตย หรือมนุษยบัญญัติข้ึนถือวาเปนกฎหมายสมบูรณที่สุด โดยเฉพาะ

ปรัชญากฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่เปนบุคคลสําคัญในการวางรากฐานแนวคิดปรัชญา

กฎหมายไทยในชวงปฏิรูปกฎหมายรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคไดสําเร็จการศึกษากฎหมายมาจากประเทศ

อังกฤษ และก็ไดแนวคิดของ John Austin นักปรัชญากฎหมายคนสําคัญของสํานักกฎหมาย

บานเมือง มาเผยแพรในสังคมไทยจนนักกฎหมายยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน การ ไปรับเอา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของตะวันตกมาใชในสังคมไทยถือเปนการดีแตปรัชญาแนวคิดและทฤษฎี

ที่รับมาน้ันก็ควรนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับสังคมไทย เพราะบริบทของสังคมไทยกับสังคม    

ตะวันตกดานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา มีความแตกตางกันอยางส้ินเชิง การไปรับเอาแนวคิดของ

ตะวันตกมาใชโดยไมไดคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยเกิดปญหา

อยางมากมาย พรอมท้ังเกิดความขัดแยงและเกิดชองโหวปญหาดานความยุติธรรม ทําใหความยุติ 

ธรรมในสังคมไทยปจจุบันลดนอยลงเห็นไดอยางชัดเจน 

                                                           
10แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “บทบาทของศาลยุติธรรมในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม”, 

ดุลพาห 53 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2549): 3. 
11แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “กฎหมายและความยุติธรรมในนิติศาสตรแผนไทย”, วารสารนิติ 

ศาสตร 34 (มิถุนายน 2547): 282-283. 
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จะเห็นวาการท่ีไปรับเอาปรัชญากฎหมายของตะวันตกมาใชในสังคมไทยนับวาจะเกิดปญหา

อยางยิ่ง เพราะกฎหมายน้ันก็คือผลสะทอนของวัฒนธรรม ประเพณีในสวนของจิตนิยม ดังนั้น

กฎหมายไทยก็ควรจะสะทอนแนวคิดหรือปรัชญาของสังคมไทยดวย เพราะกฎหมายไทยในปจจุบัน

จํานวนมากท่ีเราไดลอกเลียน หรือรับเอามาจากตางประเทศมาใชในสังคมไทย ซึ่งการท่ีเรารับเอา

กฎหมายตางชาติมาใชก็เหมือนเปนการรับเอาวัฒนธรรมชนชาติอ่ืนมาใชโดยปริยาย และปญหายุง

เหยิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันนี้สาเหตุสวนหนึ่งนั้นก็เปนเพราะเราไดไปเอาปรัชญากฎหมายหรือ

วัฒนธรรมของชาติอื่นที่ตางไปจากสังคมไทยมาใช  จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงกันระหวางวัฒนธรรม

ไทยกับวัฒนธรรมตางชาติ เพราะกฎหมายท่ีดีควรสะทอนวัฒนธรรม หรือศีลธรรมอัน เปนรากเหงา

ของสังคมไทย เพ่ือใหกฎหมายนั้นมีความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยอยางแทจริง 

อยางไรก็ตามแมวาปรัชญากฎหมายยุคธรรมะนิยมซึ่งเปนปรัชญากฎหมายที่เปนรากเหงา

และฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทยจะถูกตัดขาดมาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็ตามแตก็เปนสิ่งที่นาเสียดาย

เพราะปรัชญากฎหมายดั้งเดิมของไทยต้ังแตสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดมีพัฒนาการมาเปน

ลําดับกอนที่จะถูกตัดขาดอยางส้ินเชิง แตหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ยังมีอิทธิพลและฝงลึกอยู

ในจิตในของคนไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน โดยเฉพาะวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงรากเหงาของศีลธรรม 

และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยลวนไดรับอิทธิจากพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งสิ้น จึงกลาวไดวา

พระพุทธศาสนาคือวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยต้ังแตเกิดจนตายถึงเวลาแลวหรือยังที่สังคมไทยจะเลิก

วิ่งไลตามฝร่ังหันกลับมาดูสิ่งที่เปนพื้นฐานของสังคมไทยและมีคุณคาในตัวอยูแลวแตเราไดหลงลืมและ

มองขามส่ิงเหลาน้ีไป เพียงเพราะไปยึดติดแนวคิดของฝรั่ง โดยเฉพาะในเร่ืองของปรัชญากฎหมายที่

ถือวาเปนหลักความยุติธรรมด้ังเดิมของไทยท่ีแมแตฝรั่งก็ยังใหความชื่นชมวามันเหมาะสมกับ

สังคมไทยเปนอยางยิ่ง  บาทหลวงปาลเลกัวซ ผูที่เคยทําการศึกษาประมวลกฎหมายตราสามดวง ได

วิพากษวิจารณกฎหมายไทยวา “ขาพเจาไดอานประมวลกฎหมายทั้งหมดแลว เห็นวาสวนใหญมีความ

เหมาะสมมาก สอดคลองกับวิถีธรรมชาติ และปรับเขาไดกับอุปนิสัยและขนบประเพณีของประชาชน

ที่สรางกฎหมายนี้ขึ้น...”12 

ฉะนั้นดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมานี้ผูวิจัยจะนําหลักความยุติธรรมในตะวันตกกับหลักความ

ยุติธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทมาวิเคราะหเปรียบเทียบ เพ่ือใหเห็นความเหมือนและความ

แตกตาง และนํามาวิเคราะหกับหลักความยุติธรรมของสังคมไทย เพื่อใหเห็นวาหลักความยุติธรรมของ

ไทยไดรับอิทธิพลมาจากอะไรมาบาง มีผลเปนอยางไรบาง เพราะสภาพสังคมไทยในปจจุบันนี้มีปญหา

                                                           
12วีรวัลย งามสันติกุล และวินัย พงศศรีเพียร, นิติปรัชญาไทย ประกาศพระราชปรารภ พระ

ธรรมสารทและ On the Laws of Mu’ung Thai or Siam, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 23. 
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ดานความยุติธรรม คือยังหาหลักความยุติธรรมท่ีบริสุทธิ์ใหคนในสังคมไมได หลักความยุติธรรมทาง

พระพุทธศาสนาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนํามาเปนหลักความยุติธรรมใหคนในสังคมไทยไดยึด

ปฏิบัติกัน เพราะพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะมีความสอดคลองกลมกลืนกับบริบทของสภาพ

สังคมไทยแลว หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นยังเปนความจริงอันประเสริฐ มีเหตุ มีผล หลักความ

ยุติธรรมในพระพุทธศาสนาไมมุงแตการแกไขปญหาความยุติธรรมในสังคมแตเพียงอยางเดียว  เพราะ

สารัตถะของพระพุทธศาสนาคือ เริ่มตนแกไขที่ตนเหตุของปญหาก็คือแกไขที่ตัวมนุษย  หากเรามุง

แกไขแตเพียงปญหาของกฎหมาย แตไมมุงแกไขที่ตัวมนุษยที่ถือวาเปนตนเหตุของทุกอยาง ความ

ยุติธรรมในสังคมก็คงจะเกิดขึ้นไดยาก เม่ือเราทราบถึงหลักการของความยุติธรรมทางพระพุทธศาสนา

อยางทองแท ก็สามารถท่ีจะนํามาปรับใชหรืออุดชองโหวของกฎหมายเพ่ือให เกิดความยุติธรรมได

อยางแทจริง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความเปนมาความหมายและรูปแบบของความยุติธรรม 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด ความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา 

และกฎหมายไทย 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 

ความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถนํามาเปนหลักของความยุติธรรมใน

สังคม เพ่ือแกไขปญหาระบบและโครสรางของความยุติธรรมในสังคมไทยได รวมไปถึงความยุติธรรม

ของตัวบุคคลดวย เพ่ือผดุงความยุติธรรมใหคงอยูกับสังคมอยางยั่งยืนและความยุติธรรมตามแนว

พระพุทธศาสนาเถรวาทจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะเชื่อมความสัมพันธของกลุมคนในสังคม หรือกลุม

ผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมใหเกิดดุลยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยเลมน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ท่ีมุงคนควาวิเคราะห ความ

เปนมา ความหมายรูปแบบ และวิธีการที่ทําใหเกิดความยุติธรรมตลอดถึงการใชความยุติธรรมที่
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ถูกตอง  เปนธรรม  และนํามาเปนหลักของความยุติธรรมใหกับสังคมอันจะสงผลใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ 

 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

1.5.1 การดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะมีวิธีการดําเนินการและขึ้นตอนของการวิจัย

ตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปน้ี คือ 

 1) สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ี

เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตอไปนี้ 

 2) เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 

และปกรณวิเสสตาง ๆ  

 3) เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ เอกสาร งานวิจัย และหนังสืออ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของ 

 

1.5.2 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเลมนี้ เม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจาก

แหลงขอมูลดังกลาวขางตนนั้นแลว  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ ดังตอไปน้ี 

 1) ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของเปรียบเทียบกับเนื้อหา

(ตัวขอมูล) 

 2) ผูวิจัยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนเกณฑในการวิเคราะหขอมูล  

และตัดสิน 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 เพ่ือทราบถึงความเปนมาความหมายและรูปแบบของความยุติธรรม 

 1.6.2 เพ่ือทราบถึงแนวคิด ความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 1.6.3 เพ่ือทราบถึงความเหมือนและความแตกตางระหวางความยุติธรรมในตะวันตกกับ

พระพุทธศาสนาและทราบถึงความยุติธรรมของไทยวาไดรับอิทธิพลมาจากไหน และสงผลอยางไรบาง 
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1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

 “ความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตก” หมายความถึงความยุติธรรมตามสํานักคิดตาง ๆ เชน 

สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมายบานเมือง  สํานักกฎหมายประวัติศาสตร และสํานักสังคม

วิทยากฎหมาย  

 “ความยุติธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนา” หมายความถึงไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ ทุก

คนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเขาถึงความจริงสูงสุดคือ “พระนิพพาน” ความยุติธรรมจึงเปน

หนทางที่ทําใหมนุษยเขาถึงความจริง ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 

 “พระพุทธศาสนาเถรวาท” หมายความถึงเปนนิกายหน่ึงของพระพุทธศาสนาท่ียึดถือคําสอน

ตามพระธรรมวินัยดั้งเดิมไมเปลี่ยนแปลง สวนคําวา เถรวาท ในท่ีนี้ถือเอาตามหลักคําสอนท่ีสืบทอด

มาจากพระเถระที่ทําการสังคายนาพระธรรมวินัย ในครั้งแรกเม่ือ 3 เดือนหลังจากที่พระพุทธเจา

ปรินิพพาน เพ่ือรวบรวมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจัดไวเปนแบบแผน และได

เผยแพรเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบัน 
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บทท่ี 2 

 

ขอความคิดวาดวยหลักความยุติธรรม 

  
ความยุติธรรมเปนส่ิงที่มนุษยแสวงหามาตลอดเวลา และก็เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนในสังคม

ตองการท่ีจะไดรับความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน มนุษยจึงพยายามคิดคนหลักการ หรือทฤษฎีตาง ๆ 

มาเปนกติการวมกันของสังคมเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม เน้ือหาในบทนี้จะกลาวถึงหลักความยุติธรรม

ของปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก เพ่ือใหเห็นบริบทของความยุติธรรมท่ีถือวาเปนตนอารย

ธรรมที่สําคัญของโลก ประเด็นที่จะกลาวถึงประกอบไปดวย ท่ีมา ความหมายของความยุติธรรม และ

รูปแบบของความยุติธรรม  

 

2.1 ที่มาและความหมายของความยุติธรรม 

 

ความยุติธรรมเปนสิ่งที่คนในสังคมปจจุบันกําลังแสวงหา คนหาคําตอบใหกับสังคมวาอะไรคือ

ที่มาของความยุติธรรมหรือความยุติธรรมท่ีแทจริงคืออะไร อะไรเรียกวาความยุติธรรม  สําหรับ

แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมน้ันไมใชพ่ึงเปนประเด็นในปจจุบัน แตเปนสิ่งที่มี

มานานแลวตั้งแตสมัยโบราณของยุคกรีก 

 
2.1.1 ท่ีมาของความยุติธรรม 

เมื่อมองเรื่องความยุติธรรมนั้นจะเห็นวาความยุติธรรมเปรียบเหมือนเปนหัวใจของการอยู

รวมกันในสังคม เพราะหากการอยูรวมกันของคนในสังคมขาดความยุติธรรมแลวก็ยากที่จะทําใหความ

สงบสุขเกิดขึ้นในสังคมน้ันได  และท่ีมาของความยุติธรรมมีที่มาอยู 2 ประการดวยกันคือ จากหลัก

กฎหมายท่ัวไป และจากเร่ืองเลาของ Themis ตั้งแตหลายพันปท่ีผานมาในสมัยโบราณของยุคกรีก

ดังตอไปน้ี13 

                                                           
13ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลาคม, 

2552), หนา 89 – 91. 
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เร่ืองเลาดังกลาวไดปรากฏอยูในมหากาพยของ Homer  มีชีวิตอยูอยูในราว 8 ศตวรรษกอน

คริสตศักราช เปนนิทานปรัมปรามีเรื่องเลาวา  Themis เปนชายาของเทพเจา Zeus ซ่ึงเปนเทพเจาท่ี

ทรงพลังอํานาจและเปนใหญในเทือกเขาโอลิมปุส Themis เปนเทพธิดาของ Gaia และ Uranos ผู

เปนมารดาคือ Gaia เทพเจาแหงพื้นดิน และบิดาคือ Uranos เปนเทพเจาแหงทองฟา  

Themis จึงไดรับความฉลาด จากเทพ Gaia ผูเปนมารดาซึ่งเปนเทพเจาแหงแผนดินอันเปนผู

กําหนดชะตากรรมของมนุษย Themis จึงรูชะตากรรมของมนุษยการท่ี Themis เปนธิดาแหงดินและ

ฟา Themis จึงไดรับการยกยองวาเปนผูหยั่งรูดินฟา มหาสมุทร คือ เปนเทพีแหงสติปญญา และ 

Themis จะเปนผูแนะนําแกสามีของตนคือ Zeus วาควรจะตัดสินเรื่องราวตาง ๆ อยางไรตามลิขิต

แหงชะตากรรมของแตละคน คําแนะนําของ Themis จึงมีฐานะเปนกฎหมายซึ่งกรีกเรียกกันวา 

Themistes 

 จากที่กลาวมาเปนนิทานปรัมปราเลาตอ ๆ กันมา และมี Hesiod ไดเลาเพ่ิมเติมตออีกวา 

Themis มีธิดา 3 องค คือ Eunomia Eirene และ Dike 1) Eunomia หมายถึง ความเปนระเบียบ

เรียบรอย (The Good Order) 2) Eirene หมายถึง ความสงบสันติ (Peace) และธิดาคนท่ี 3 คือ 3) 

Dike เปนธิดาคนโต ซึ่ง Hisiod ไดใหความสําคัญกับธิดาคนโตอยางมาก เพราะ Dike ไดรับประทาน

พรมาจาก Zeus ซึ่งเปนบิดา พรท่ีไดรับประทานมานั้นก็คือ ทําใหมนุษยตางจากสัตวเดรัจฉาน คือไม

อยูภายใตของกฎท่ีวาสัตวใหญตองกินสัตวเล็ก เชน ปลาใหญกินปลาเล็ก และที่สําคัญทําใหมนุษยมี

คุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ 

1) มนุษยมีหิริความละอายตอความชั่วของตัวเอง กลาวคือเกิดมีความละอายตอ

ตัวเองทุกคร้ังเมื่อรูวาตัวเองจะทําในส่ิงที่ไมดี หรือเดินไปบนทางแหงความเสื่อม ตลอดถึงมีความ

ละอายตอจิตใจของตัวเองทุกครั้งเมื่อคิดไปในทางท่ีเปนอกุศล และโอตตัปปะความเกรงกลัวตอความ

ชั่วที่จะเกิดข้ึนจะการกระทําตัวตนเอง ความกลัวตอความชั่วนี้คือเปนความเกรงกลัวที่เกิดขึ้นกลัวดวย

จิตใจภายในของตนเอง ดังนั้นคนมีโอตัปปะจะไมยอมทําความชั่วใด ๆ หรือไมทําในสิ่งที่ไมดีทั้งปวง 

2) มนุษยมีความยุติธรรมกลาวคือเม่ือมนุษยมีหิริ โอตตัปปะ เกิดขึ้นในในจิตในของ

ตนเองก็จะทําใหมนุษยมีความเท่ียงธรรมนั้นเอง 

เมื่อมนุษยมีความเกรงกลัวและละอายตอความชั่วท้ังปวง จึงทําใหมนุษยนั้นมีความรูจักผิด 

ชอบ ชั่วดี จึงทําใหมนุษยนั้นเปนผูมีสติปญญาดีมาแตกําเนิด ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความเชื่อวามนุษย

นั้นสามารถปกครองและสามารถตัดสินปญหาตาง ๆ ในบานเมืองได และ Hisiod ยังไดเลาตอไปอีกวา 

เทพี Dike มีศรัตรูเปนมาร 3 ตน คือ  Eris, Bia และ Hybris 

1) Eris คือมารแหงความขัดแยง (Der Streit) 

2) Bia เปนมารแหงการใชกําลังรุนแรง (Die Gewalt)  

3) Hybris น้ันเปนมารแหงความไมไดสัดสวน ความเกินเลยความไรขอบเขต (Das 

Masslosw)  
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จากนิทานปรัมปราซ่ึงถือวาเปนที่มาของความยุติธรรมท่ีชาวกรีกโบราณไดเลาตอกันมาจนถึง

ยุคปจจุบัน ทําใหเห็นถึงความเชื่อของชาวรีกโบราณท่ีตองการแสวงหา หรือวางกฎเกณฑหรือให

ความสําคัญตอกฎหมาและความยุติธรรม จากตํานานของ Themis อาจกลาวไดวากฎหมายและ

ความยุติธรรมเปนเหตุผลหรือการใชปญญาของ Themis  และไดรับพลังอํานาจมาจาก Zeus  และ

ความยุติธรรมนั้นมนุษยสามารถเขาถึงไดเพราะมนุษยนั้นเปนผูมีความละอายและเกรงกลัวตอความชั่ว 

จึงสงผลใหมนุษยนั้นมีความรูผิดชอบ ชั่วดี วาสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก สวนความอยุติธรรม หรือสิ่งที่ไม

ยุติธรรม มีลักษณะเปนความขัดแยง (Eris) ความรุนแรง (Bia) และความไมมีสัดสวน ไมมีขอบเขต 

(Hybris)   

จะเห็นวาความยุติธรรมมีที่มาตั้งแตยุคกรีกโบราณกอนคริสตกาล 500 ป ชาวกรีกเชื่อวาเรื่อง

เลานิทานปรัมปรา ของ Themis ไดกลายมาเปนตํานานและเปนท่ีมาของความยุติธรรม ซ่ึงเชื่อวา 

Themis เปนเทพีของความยุติธรรม โดยเฉพาะรูปปนของเทพี Themis ถือวาเปนสัญลักษณหรือ

ความหมายของความยุติธรรมของชาวกรีกในยุคปจจุบัน 

 ทั้งนี้ ที่มาของความยุติธรรมยังมีในเรื่องของ “หลักกฎหมายทั่วไป” ซึ่งถือไดวาเปน “หลัก

ความยุติ ธรรมอันเปนที่ยอมรับและนํามาใชบังคับ”14 กลาวคือเปนหลักที่มีเหตุ มีผล ท่ีถูกตองชอบ

ธรรม เปนท่ียอมรับของสังคมและสามารถนํามาใชปฏิบัติได โดยไมจํากัดวาตองเปนกฎหมายของ

ประเทศใด ประเทศหน่ึง แตเปนหลักสากลที่มนุษยทุกสังคมหรือนานาประเทศใหการยอมรับท่ีไมอาจ

ปฏิเสธและโตแยงได ดังที่ปราชญทางนิติศาสตรของไทยไดใหความหมายและอธิบายไว ดังตอไปน้ี 

ศาสตราจารยประมูล สุวรรณศร (หลวงประสาทศุภนิติ) อธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไปนั้น 

คือหลักกฎหมายที่ประเทศสวนมากในโลกยอมรับรองและใชอยูดวยกัน ฉะน้ันหลักกฎหมายท่ัวไปนี้จึง

มิใชกฎหมายตางประเทศที่เปนของประเทศหนึ่งประเทศใดโดยเฉพาะ”15 

 ศาสตราจารย (พิเศษ) ไพจิตร ปุญญพันธ อธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไป คือหลักกฎหมาย

ของประเทศท่ีเจริญแลวยอมรับนับถือกันมิใชกฎหมายตางประเทศที่เปนของประเทศใด ประเทศหน่ึง

โดยเฉพาะอาจเปนหลักกฎหมายขอของประเทศใดประเทศหน่ึงก็ได แตในประเทศอ่ืน ๆ ที่เจริญแลว

ยอมรับนับถือกัน”16 

                                                           
14ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมายแพง หลักทั่วไป คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย     

มาตรา 4-5, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2545), หนา 38. 
15ประมูล สุวรรณศร, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: 

นิติบรรณาการ, 2517), หนา 21. 
16ไพจิตร ปุญญพันธุ, “หลักกฎหมายปดปากกับการสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแกไขขอ 

ความในเอกสาร”, ดุลหพาห 55 (กันยายน - ธันวาคม2551): 1-37. 
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 ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย ไดใหความเห็นไว 2 ประการดวยกันดังนี้17 

1) “หลักกฎหมายทั่วไป” คือสุภาษิตกฎหมายที่เขียนเปนภาษาลาตินถือวาเปนหลัก

กฎหมายทั่วไปสุภาษิตกฎหมาย เชน “ผูซื้อตองระวัง” เปนตน 

2) หลักกฎหมายที่ผูรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนํามาใชในการรางประ 

มวลกฎหมาย ซึ่งไดนําหลักการเดียวกันมาบัญญัติเปนมาตราของกฎหมายแพงและพาณิชยที่มี

สาระสําคัญเหมือนกัน เชน หลักการทีวาดวย “ผูรับโอนไมสิทธิดีกวาผูโอน”เปนตน 

โอสถ โกศิน ไดอธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไปคือหลักท่ีประเทศสวนมากในโลกเห็น

วาเปนความยุติธรรมจึงรับรองและใชกันอยู เปนขอซึ่งทุกคนไมมีเหตุและผลจะโตแยงไปในทางอ่ืนได 

เชน หลักท่ีวาผูใดที่มาหาศาลตองมาดวยมือบริสุทธิ์ เปนตน”18 

 เมื่อวิเคราะหจากคําอธิบายของปราชญทางนิติศาสตรของไทยทําใหเห็นวา “หลักกฎหมาย

ทั่วไป” นั้นหมายถึง กฎที่เปนหลักสากลท่ีอารยประเทศหรือสังคมของมนุษยใหการยอมรับในกฎน้ัน 

ๆ กฎนี้จึงถือวาเปนหลักแหงความยุติธรรม ซ่ึงกฎหมายของสังคม หรือสิ่งที่มนุษยจะนํามาเปน

กฎเกณฑทางสังคมจะขัดหรือแยงตอหลักความยุติธรรมนี้มิได เชน19 หลักสุจริต หลักความยินยอม  

หลักความศักดิ์สิทธิ์แหงสัญญา หลักกฎหมายที่วาดวยความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  หลักไมมีกฎหมาย ไมมีโทษ (อาญา) และหลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง หลักที่กลาวมานี้

ถือวาเปนหลักความยุติธรรมที่อารยประเทศใหการยอมรับ 

 อนึ่ง หลักกฎหมายทั่วไปท่ีถือวาเปนหลักความยุติธรรมสากล เมื่อวิเคราะหจากความเห็นของ

ปราชญทางนิติศาสตรที่ทานไดอธิบายไวจึงจําแนกท่ีมาของหลักกฎหมายทั่วไป (The Sources of 

General of Laws) ที่ถือวาเปนหลักความยุติธรรม มี 6 ประการ20 ดวยกันดังนี้ 

  1) สุภาษิตกฎหมาย (Legal Proverb) กลาวคือเปนประโยคหรือขอความท่ีสั้น ๆ 

เปนแงคิดทางกฎหมายและก็ถือวาเปนแนวคิดทางกฎหมายที่ยอมรับกันในสากลสวนมากจะเปนภาษา

ลาติน เพราะสุภาษิตกฎหมายสวนมากไดเกิดขึ้นในดินแดนตะวันตกชวงสมัยกลาง ระหวางคริสตศต 

วรรษท่ี 11-15 และสุภาษิตกฎหมายน้ีเองแมจะไมใชตัวบทกฎหมายแตก็ไดเปนรากฐานในการตรา

                                                           
17หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป , พิมพครั้งที่ 12, (กรุงเทพมหา 

นคร: รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2538), หนา 122. 
18โอสถ โกศิน, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน , พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหา 

นคร: หอรัตนชัยการพิมพ, 2538), หนา 34. 
19วันชัย แสงสุวรรณ, การนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนหลักกฎ 

หมายท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, (วิทยานิพนธพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550), หนา 3. 
20ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล, เร่ืองเดิม, หนา 45-58. 
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กฎหมาย หรือใหนักกฎหมายไดยึดถือปฏิบัติกัน เชน Common Sense Often Makes a Good 

Law ไหวพริบปฏิภาณทําใหบัญญัติกฎหมายท่ีดี21, Law is Order, and Good Law is Good Order 

กฎหมายเปนคําส่ัง ดังนั้นกฎหมายท่ีดีก็เปนคําสั่งที่ดี22, 77 Justice is Lame as Well as Blind 

ความยุติธรรมที่พิกลพิการก็เชนเดียวกับคนตาบอด23 

  2) หลักกฎหมายตางประเทศ (The Principle or Theory of Foreign Laws)

กลาวคือ เปนกฎหมายที่นานาประเทศใหการยอมรับ และสามารถนําไปใชในประเทศตาง ๆ ไดโดยไม

ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ เพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรม เชน 24 

กฎหมายของประเทศอังกฤษที่เกี่ยวกับการขนสงการประกันทางทะเล หลาย ๆ ประเทศก็ไดนําหลัก

กฎหมายของประเทศอังกฤษดังกลาวไปใชบังคับเปนหลักกฎหมายทั่วไปดวย  

  3) หลักแหงความยุติธรรม (The Principle of Justice) กลาวคือ ความยุติธรรม

เปนเรื่องความชอบดวยเหตุ ดวยผล ท่ีเที่ยงตรงชอบธรรม ดังคํากลาวที่วา “กฎหมาย ความยุติธรรม 

เหตุผลและความถูกตองชอบธรรมเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ดังนั้นเหตุจึงเปนจิตวิญญาณของ

กฎหมายดวย หลักแหงความยุติธรรมจึงถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปนั้นเอง25” 

  4) หลักสามัญสํานึกหรือการใชดุลพินิจของศาลกลาวคือ วอลแตร ( Voltaire) 

ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสไดกลาวไววา “สามัญสํานึกไมใชของสามัญธรรมดาเลย”26  ฉะน้ันสามัญสํานึก

ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปจะเกิดกับบุคคลที่มีสติ27 ปญญา สามารถไตรตรองใครครวญสิ่งนั้น ๆ ได ซึ่งเปน

ความรูสึกนึกคิดของวิญูชนท่ัวไปที่สอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้น ๆ และอยูบน

หลักการของเหตุและผลท่ีถูกตองชอบธรรม ไมขัดกับหลักศีลธรรม และความยุติธรรมดวย ท้ังนี้สามัญ

สํานึก (Common-sense) ท่ีจะถือวาเปนหลักความยุติธรรมหรือหลักกฎหมายทั่วไปควรจะมี

หลักเกณฑคือ28 สอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของประชาชาชนทั่วไปและประชาชนท่ัวไปยอมรับและ

                                                           
21สิริกัญญา  โฆวิไลกูล และประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, สุภาษิตกฎหมาย คติพจน และความคม

ควรคิดทางกําหมาย, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2553), หนา 43. 
22เร่ืองเดียวกัน, หนา 48. 
23เร่ืองเดียวกัน, หนา 77. 
24เร่ืองเดียวกัน, หนา 17. 
25ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล, เร่ืองเดิม, หนา 55. 
26ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, การตีความกฎหมาย, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหา 

นคร: ชวนพิมพ, 2523), หนา 351. 
27เร่ืองเดียวกัน, หนา 55. 
28เร่ืองเดียวกัน, หนา 57. 
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ปฏิบัติได สอดคลองกับหลักความยุติธรรมและไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรมและความสงบเรียบรอยของ

สังคม และสามัญสํานึกนั้นตองประกอบไปดวยเหตุและผลที่ถูกตอง เที่ยงธรรม  

  5) คําสอนหรือตํารากฎหมายกลาวคือ เปนคําสอนหรือหลักการที่นักปราชญได

คิดคนควาและวางเปนกฎเกณฑเวลาผานมาหลายพันป เพราะต้ังแตสมัยกรีกโบราณ สมัยโรมัน ซึ่ง

ปราชญหรือนักปรัชญาเมธีที่เปนบุคคลสําคัญไดวางกฎเกณฑไวจนสงผลอิทธิพลมาถึงปจจุบัน เชน29 

ในสมัยกรีกไดแก Plato Aristotle สวนในสมัยโรมัน ไดแก Cicero และในสมัยตอมาไดแก John 

Austin เปนตน ซึ่งทฤษฎี หรือหลักการที่นักปรัชญาเมธีในยุคตาง ๆ คิดคนควาวิเคราะหเรื่องของ

ความยุติธรรม ความถูกตอง เที่ยงธรรม ประกอบดวยเหตุผลที่ชอบธรรมและไดสอดคลองกับบริบท

ของสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย ไดผานการนํามาใชแกปญหาของสังคม เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับ

สังคมมนุษย หลักการเหลานี้จึงเปนท่ียอมรับและสามารถนํามาใชเปนหลักกฎหมายทั่วไปหรือหลัก

ความยุติธรรมของสังคมไดเปนยางยิ่ง 

  6) หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) กลาวคือ30 เปนหลักแหง

ความเที่ยงธรรมท่ีมีเหตุมีผลตามธรรมชาติ เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีความสัม 

พันธกับธรรมชาติ ดังนั้นกฎหมายที่มนุษยไดสรางขึ้นมาเพ่ือเปนกฎเกณฑใหมนุษยอยูรวมกันอยาง

สันติสุข กฎหมายน้ันควรสอดคลองกับกฎของธรรมชาติ เชน หลักกฎหมายวาดวยสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล สิทธิวาดวยมนุษยชน หลักกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยธรรม ลวนมีฐานคิดมาจากหลักความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติทั้งสิ้น 

 ดังนั้นท่ีมาของหลักกฎหมายท่ัวไปหรือที่เรียกกันวา “หลักความยุติธรรม” จะเห็นวาหลัก

ดังกลาวนี้ไมเปนลายลักษณอักษรและมีจุดมุงหมายเพ่ือความเปนธรรม และทําใหเกิดความยุติธรรม 

เปนหลักการท่ีเปนสากลท่ีไมอาจโตแยงหรือเปล่ียนแปลงได นานาประเทศใหการยอมรับและนํามา

เปนหลักการของกฎหมาย สารัตถะของหลักกฎหมายท่ัวไปคือ ตองสอดคลองกับความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติ เพราะวิถีชีวิตมนุษยมีความสัมพันธกับธรรมชาติอยูตลอดเวลา เมื่อหลักกฎหมายท่ัวไปได

สอดคลองกับธรรมชาติก็จะทําใหหลักกฎหมายทั่วไปเกิดความเที่ยงธรรมและจะสามารถปรับใชไดใน

ทุก ๆ สังคมของมนุษยเพื่อธํารงไวซึ่งความยุติธรรม 

อยางไรก็ตามท่ีมาของความยุติธรรมทั้ง 2 ประการคือ หลักกฎหมายทั่วไป และเรื่องเลาจาก   

Themis เปนนิทานปรัมปราไดกลายมาเปนรูปปนของเทพี Themis เปนสัญลักษณความยุติธรรมของ

ชาวกรีกในยุคปจจุบัน จะเห็นวาที่มาของความยุติธรรมทั้ง 2 ประการนี้มีความสอดคลองกับธรรมชาติ

และวิถีชีวิตของมนุย ซึ่งหลักการของท่ีมาความยุติธรรมท้ัง 2 นี้ไดมีอิทธิพลตอหลายประเทศ และใน

                                                           
29เร่ืองเดียวกัน, หนา 57. 
30เร่ืองเดียวกัน, หนา 58 
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ปจจุบันก็มีหลายประเทศโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกไดนําหลักการนี้ไปใชเปนสวนหน่ึงของการวาง

กฎเกณฑเร่ืองความยุติธรรมใหกับคนในสังคมไดอยูรวมกันอยางสมดุล 

 

2.1.2 ความหมายของความยุติธรรม 

เร่ืองเลานิทานปรัมปราของเทพี Themis ชาวตะวันตกไดนํามาเปนสัญลักษณของความ    

ยุติธรรม (Symbol of Justice) ในปจจุบันโดยไดรับอิทธิพลแนวคิดมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณหรือ

จักวรรดิโรมันซึ่งซึ่งเปนนิทานปรัมปราเลาตอ ๆ มาต้ังแต 500 กอนคริสตกาล ตอเนื่องมาจนถึงยุค

ปจจุบัน รูปปนที่แฝงไปดวยแนวคิดตลอดถึงเนื้อหาสาระที่เปนสัญลักษณหรือความหมายของความ

ยุติธรรมมีลักษณะดังนี้31 

  1) รูปปนสตรีสาวหลอดวยโลหะสีดํา แบบยืน หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซึ่งแตงกาย

แบบชาวโรมันอยางสงางามเพ่ือสื่อถึงความหมายวาความยุติธรรมน้ันนั้นตองบริสุทธิ์  ปราศจากอกุศล

ตาง ๆ เปรียบเหมือนรูปปนของสตรีสาวที่ยืนอยางสงางาม 

2) การใชผาดําผูกตาท้ังสองขาง ซ่ึงเปนการแสดงความซื่อสัตย มีจิตใจเปนธรรม 

ปราศจากอคติ (Without Prejudice) โดยไมเลือกปฏิบัติ ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมลําเอียงเพราะ

รัก ไมลําเอียงเพราะชัง ไมลําเอียงเพราะกลัว และไมลําเอียงเพราะหลง และที่สําคัญการใชผาดําผูก

ตาเทพนี้ไมไดหมายความถึง การตัดสิน หรือพิพากษาคดี โดยปดตาไมมองอะไรเลย ท่ีเรียกวา 

“Justice Blind” การใชผาดําผูกปดตา เปนเพียงการแสดงวาผูตัดสินคดีไมไดลวงรับรูรับทราบขอ 

เท็จจริงตาง ๆ จากภายนอก ซึ่งจะทําใหผูตัดสินคดี เกิดความสับสน ลําเอียง มีอคติ ไมเที่ยงตรง และ

ทําใหตัดสินคดีไมเปนธรรมหรือไมยุติธรรมเพราะไมตรงตามความจริง  

ดังนั้น พยานหลักฐานตาง ๆ ผูพิพากษาจะรับไวพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะท่ีไดปรากฏตอ

ศาลและหนาคูกรณีทั้งสองฝายเทานั้น การชั่งน้ําหนักพยาน ผูตัดสินคดีก็จะตองปฏิบัติหนาที่ดวย

จิตใจที่เปนธรรม กลาวคือ มีความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไมมีอคติ หรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3) มือขางหน่ึงถือดาบ แสดงวาดาบที่ถือเปนดาบท่ีคม ผูพิพากษาไดถือดาบหรือใช

ดาบคมกริบในการตัดสินคดีขอพิพาทหรือขอตอสู ดวยความเฉียบขาด มั่นใจ ไมลังเล ดวยจิตใจท่ีเปน

ธรรม บริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ ไมเอนเอียง และไมเลือกปฏิบัติ 

  4) มืออีกขางหน่ึงถือตาชั่ง ตาชั่ง หรือตราชู เปนสัญลักษณแหงความยุติธรรมและผู

พิพากษาก็ไดปฏิบัติหนาที่ตรงกับสัญลักษณแหงความยุติธรรม คือ อํานวยความยุติธรรมอยาง

เที่ยงตรง โดยตราชั่งหรือตาชูนั้นตองไปเอียงไปฝายใดฝายหน่ึง ตองเท่ียงธรรม ถูกตอง  

                                                           
31สิริกญัญา  โฆวิไลกูล และประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, เร่ืองเดิม, หนา 62-64. 
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 จะเห็นไดวารูปปนสตรี ของเทพี Themis เปนจิตนาการที่สื่อถึงความหมายของความยุติ 

ธรรมไดเปนอยางดี จากรูปปนดังกลาวจะเปนการตัดสินคดีที่ทําใหเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง ซึ่ง

ประกอบไปดวยการตัดสินที่ตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์  การไมลําเอียงปราศจากอคติทั้งปวง  ตลอด

ถึงการตัดสินความยุติธรรมนั้นตองมีความเด็ดขาด บริสุทธิ์ โดยใจต้ังมั่นอยูในธรรมหรือความถูกตอง 

และท่ีสําคัญการตัดสินน้ันตองไมเขาขางฝายใดฝายหน่ึงไมเอนเอียงไปฝายใดฝายหน่ึง ตาชั่งตองเท่ียง

ธรรม 

 นอกจากความหมายของความยุติธรรม ตามรูปปนของสตรี ของเทพี Themis ก็ยังมีนัก 

ปราชญตั้งแตสมัยยุคกรีกโบราณหรือนักปราชญหลายทานพยายามใหความหมายของคําวา “ความ

ยุติธรรม” (Justice) ไวเชนกันดังตอไปน้ี 

 เพลโต  อธิบายถึงความยุติธรรม32 หมายถึง การทํากรรมดี (Dikaiosyne) หรือการทําสิ่งที่

ถูกตอง (Right Conduct)  

 อริสโตเติ้ล อธิบายถึงความยุติธรรมวา33คือ คุณธรรมทางสังคม (Social Virtue) ประการ

หนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล และคุณธรรมเร่ืองความยุติธรรมน้ีจะใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอเมื่อมนุษยไดปลดปลอยตัวเขาเองจากแรงผลักดันของความเห็นแกตัวอยางยิ่ง 

ประมวลกฎหมายจัสติเนียน ในมูลบทวา34 “ความยุติธรรมคือเจตจํานงอันแนวแนตลอดกาล

ที่จะใหแกทุกคน ตามสวนที่เขาควรจะได” และ“วิชานิติศาสตร เปนวิชาท่ีวาดวยความถูกตองและ

ความไมถูกตอง เปนวิชาที่วาดวยความเปนธรรมและความอยุติธรรม” 

 ลอรด เดนนิ่ง (Lord Denning) อธิบายวา35 อยางใกลที่สุดเราจะนิยามคําวายุติธรรมไดก็แต

เพียงวา เปนสิ่งที่สมาชิกของชุมชนผูมีจิตใจท่ีถูกท่ีชอบเชื่อวาเปนธรรม 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ความยุติธรรม หมายถึง36 ความเที่ยงธรรม

ความชอบธรรมความชอบดวยเหตุผลเชน  ศาลยอมทรงไวซึ่งความยุติธรรมหรือกระทรวงท่ีมีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แตไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  สวนเที่ยงธรรมหมายถึง 

ไมเอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่งชอบดวยเหตุผลเชนราคายุติธรรม กรรมการตัดสินอยางยุติธรรม 

                                                           
32จรัญ โฆษณานันท, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 16, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยา 

ลัยรามคําแหง, 2552), หนา 384. 
33เร่ืองเดียวกัน, หนา 387. 
34ดิเรก ควรสมาคม, คําอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

2556), หนา 171. 
35เร่ืองเดียวกัน, หนา 171. 
36ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน 2542, คนวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก 

http://rirs3.royin .go.th/word32/word-32-a0.asp 
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ความยุติธรรม ความหมายในมุมมองของพระพุทธศาสนา พระเดชพระคุณพระพรมคุณา

ภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายถึงความยุติธรรมไวในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท

ไววา37ยุติธรรม หมายถึง ความเท่ียงธรรม  ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตุผล 

 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย  อธิบายถึงความยุติธรรมไววา38 “..มุงหมายถึง Justice ท่ีจริงก็

หมายความเชนเกี่ยวกับ Equity ซึ่งใชสําหรับกฎหมายอังกฤษแผนกหน่ึง ท่ีใชแกความเครงครัด 

Common Law ในบางกรณีที่ Common Law ไมเปดโอกาสใหทําได...” 

 ในสวนของคําพิพากษาก็ไดใหคําจํากัดความหรือความหมายเก่ียวกับความยุติธรรมไวเชนกัน 

ดังตัวอยางคําพิพากษาตอไปน้ี39คําพิพากษาฎีกาท่ี 144/2459 "ความยุติธรรม แปลวา ความประพฤติ

อันชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมายเทานั้น ความเห็นสวนตัวบุคคลยอมแปรปรวนไปตาง ๆ ไมมียุติ

เปนยุติธรรมไมไดเลย"คําพิพากษาฎีกาท่ี 211/2473 "กฎหมายตองแปลใหเครงครัดตามกฎหมายที่มี

อยู จะแปลใหคลอยความยุติธรรมไมไดเลย" 

 เรื่องความยุติธรรมแมแตในพระบรมราโชวาทพระองคก็ทรงตรัสไวเชนกันดังนี้40 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช (รัชกาลท่ี9) ทรงมีพระบรมราโชวาทหลายครั้ง

เกี่ยวกับความยุติธรรม แตพอสรุปไดในครั้งหน่ึงวา “....โดยท่ีกฎหมายเปนแตเครื่องมือในการรักษา

ความยุติธรรมดังกลาว จึงไมควรจะถือวามีความสําคัญไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถื อวา

ความยุติธรรมมากอนกฎหมายและอยูเหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคํานึง 

ถึงแตความผิดตามกฎมายเทานั้น ดูจะไมเปนการเพียงพอ จําตองคํานึงถึงความยุติธรรม ซ่ึงเปนจุด  

ประสงคดวยเสมอ...” 

เมื่อพิจารณาจากความหมายของความยุติธรรม ตามท่ีไดกลาวมาของนักปราชญแตละทานผู 

เขียนมีความเห็นวา ความยุติธรรมเปนนามธรรมเปนสภาวธรรมอยางหน่ึง ที่เกิดในใจของมนุษยประ 

กอบไปดวยหิริ โอตตัปปะ จะเขาถึงความยุติธรรมไดตองเปนผูมีสติ และใชเหตุผลดวยปญญา มนุษย

พยายามจะสรางกรอบหรือกฎหมายเกณฑของความยุติธรรมขึ้นมา โดยอาศัยการออกกฎหมาย     

ระ เบียบ ขอบังคับตาง ๆ บัญญัติขึ้นมาเพ่ือใหความยุติธรรมท่ีเปนนามธรรม ใหเปนรูปธรรมสามารถ

บังคับใชได และที่สําคัญกฎหมายกับความยุติธรรมตองรวมเปนหนึ่งเดียว ไมสามารถท่ีจะแยกออก

                                                           
37พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 

11, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2551), หนา 333. 
38จิตติ ติงศภัททิย, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

ธรรมศาสตร, 2553), หนา 68- 69. 
39ความยุติธรรม, คนวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก http://wisdomcapital.blogspot.com 

/2010/12/blog-post.html 
40ดิเรก ควรสมาคม, เรื่องเดิม, หนา 173.  
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จากกันได เพราะกฎหมายกับความยุติธรรมน้ันเปรียบเหมือนกายกับจิต กายคือกฎหมายจิตคือความ

ยุติธรรม ซึ่งตองทํางานควบคูกันไปไมสามารถแยกออกจากกันได 

 ดังนั้นจะเห็นวาความยุติธรรมท่ีสามารถแสดงเปนรูปธรรมไดก็คือกฎเกณฑที่ออกมาใชบังคับ

ในสังคมเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดความสงบสุข และเปนตัวแปรท่ีสําคัญเพ่ือมาเปน

เปนมาตรฐานใหกลุมคนในสังคม หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมใหเกิดดุลยภาพ หรือเปนการ

จัดสรรผลประโยชนของเอกชนและมหาชนใหเกิดความรูสึกดีรวมกันทั้งสองฝาย  ซึ่งรูปแบบท่ีจะมา

เปนมาตรฐานใหเกิดความยุติธรรมขึ้นก็มีหลากหลายดวยกัน 

 

2.1.3 รูปแบบความยุติธรรม 

กอนจะกลาวถึงรูปแบบความยุติธรรม จะอธิบายถึงประเภทของความยุติธรรม เพ่ือใหเห็น

ภาพของรูปแบบความยุติธรรมไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นซึ่งกลาวไดวาอริสโตเติ้ลไดนําเสนอทฤษฎีวาดวย

ความยุติธรรมอยางเปนระบบและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในงานเขียนคลาสิกของอริสโตเติ้ลชื่อ 

2.1.3.1 ประเภทของความยุติธรรม 

ในงานเขียนเรื่อง “Nicgomachean Ethics” ถือวาเปนงานเขียนที่สําคัญอยางยิ่งที่

ไดพูดถึงเรื่อง “ความยุติธรรม” อยางเปนระบบ และไดแบงความยุติธรรมออกเปน 2 ประเภทคือ41 

1) ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึงความยุติธรรม

ที่เปนหลักสากล ความยุติธรรมประเภทนี้เปน “อกาลิโก”สามารถใชไดทุกที่ ทุกเวลา ไมจํากัด

กาลเวลา กลาวคือ สามารถใชไดกับมนุษยทุกคน ไมมีขอบเขตจํากัด และสามาถคนพบไดโดย 

“เหตุผลบริสุทธ์ิ” ของมนุษย ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ  (Natural Justice) ในทางพระพุทธศาสนา

เรียกกฎธรรมชาตินี้วา "นิยาม" โดยแบงออกเปน 5 ประการ คือ42  

   (1) อุตุนิยาม (Physical Laws) คือกฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุมความ

เปนไปของปรากฏการณในธรรมชาติ เก่ียวกับวัตถุที่ไมมีชีวิตทุกชนิด เชน ปรากฏการณทางดินฟา 

อากาศ ฟารอง ฟาผา รวมถึงการเกิดดับของโลกและจักรวาลลวนเปนไปตามกฎของธรรมชาติ 

   (2) พืชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความ

เปนไปของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว เชน เราปลูกมะมวงผลออกมาก็ตองเปนมะมวง วัวออกลูกมาก็

ยอมเปนลูกวัว 

   (3) จิตนิยาม (Psychological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับกลไก

การทํางานของจิต จิตจึงเปนตัวควบคุมกลไกลของชีวิต ชีวิตจะเปนเชนไรจึงขึ้นอยูกับการปรุงแตงของ

จิต 

                                                           
41จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 387. 
42พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, เรื่องเดิม, หนา 5. 
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   (4) กรรมนิยาม (Moral Laws) คือ กฎแหงกรรม ท้ังนี้กรรมหมายถึงการ

กระทํา ทําดียอมไดรับผลดี ทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว ทํากรรมเชนไรก็จะไดรับผลเชนนั้น  

   (5) ธรรมนิยาม (Causal Laws) คือ  กฎธรรมชาติที่มีความเปนเหตุ เปน

ผลของสรรพสิ่งทั้งหลาย เปนหลักการสากลท่ีครอบคลุมความเปนไปท้ังจิตและวัตถุ กฎตามขอนี้จึงมี

ขอบเขตครอบคลุมทั้งหมดของกฎทั้ง 4 ขอที่กลาวมาสรุปรวมมาอยูในขอธรรมนิยามนี้ทั้งสิ้น   

ดังนั้นจะเห็นไดวาความยุติธรรมโดยธรรมชาติ  (Natural Justice) มนุษย

หรือสังคมไมใชตัวแปรที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมไดเลย แตทุกอยางลวนเกิดขึ้น 

ตั้งอยู และดับไป ตามเหตุ ตามปจจัยของหลักอิทัปปจจยตา “"เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เม่ือสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้

จึงเกิด"ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของอริสโตเติ้ลที่วาความยุติธรรมโดยธรรมชาติ จะสามาถคนพบได

โดย “เหตุผลบริสุทธ์ิ” เทานั้น  

2) ความยุติธรรมตามแบบแผน (Conventional Justice) หมายถึงความ

ยุติธรรมท่ีเปนไปตากฎเกณฑของสังคมท่ีกําหนดขึ้น ซึ่งแตละสังคมหรือชุมชนก็จะมีการกําหนด

กฎเกณฑดังกลาวหรือความยุติธรรมประเภทนี้ในความเขาใจของแตละสังคมก็มีความแตกตางกัน

ออกไป และท่ีสําคัญสามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลาหรือความเหมาะสมเพ่ือใหความยุติธรรม

สอดคลองกับบริบทของสังคมน้ัน ๆ ซึ่งความยุติธรรมตามกฎเกณฑของสังคมสามารถแบงออกเปน 5

ประการดังนี้43 

   (1) Common Law ระบบกฎหมายท่ีพัฒนามาจากคําพิพากษา หรือ

เปนระบบกฎหมายจารีตประเพณี จะนําคําพิพากษาในอดีตที่วินิจฉัยตัดสิน มาเปนหลักการท่ียึดถือใน

การวินิจฉัยพิจารณาคดี ซึ่งเรียกวาเปนความยุติธรรมภายใตหลักนิติธรรม  

   (2) Legal State เปนระบบกฎหมายลายลักษณอักษร รัฐท่ีปกครองดวย

กฎหมายถือกฎหมายเปนใหญ ซึ่งเรียกวาเปนความยุติธรรมภายใตหลักนิติรัฐ 

                                  (3) วัฒนธรรมเปนความยุติธรรมที่ซอนอยูในการดํารงชีวิตของมนุษยหรือ

กลุมคนในสังคม แสดงออกผานทางกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามของ

สังคม 

                                  (4) คานิยมเปนความยุติธรรมที่สังคมถือวามีคาพึงปรารถนาตองการ และ

คนในสังคมยึดถือรวมหลักการนั้นรวมกัน แตความยุติธรรมตามคานิยมนี้ก็จะมีการแปรเปล่ียนไปตาม

ยุคตามสมัยไดเชนกัน 

                                                           
43พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ปาฐกถาพิเศษ ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร, ใน

งานครบรอบวันสถาปนา 2 ป คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 3 ธันวาคม 

2555, ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร, หนา 33. 
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                                  (5) ประเพณีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับ เปนสิ่งที่สังคมยึดถือและปฏิบัติ

สืบตอกันมาเปนเวลานาน จนไดพัฒนาการมาเปนกฎระเบียบขอบังคับของสังคมท่ีทุกคนตองเคารพ

และปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดความยุติธรรม 

   ดังนั้นความยุติธรรมตามแบบแผน (Conventional Justice) ซึ่งเปนความ

ยุติธรรมตามกฎเกณฑของสังคมทั้ง 5 ประการท่ีกลาวมาน้ันเปนความยุติธรรมท่ีมนุษยหรือสังคมได

เปนผูสรางขึ้นมาเองเพ่ือเปนสัญญาใจของสังคมที่ทุกคนตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม

รวมทั้งเปนตัวแปรที่สําคัญอันจะทําใหกลุมคนหรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมเกิดดุลยภาพ และ

เปนโครงสรางของสังคมเชื่อความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูใตปกครองใหมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

   อยางไรก็ตามประเภทของความยุติธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติ้ลนั้นจะ

เห็นวาแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) มนุษยหรือ

สังคมไมสามารถที่จะควบคุมไดหรือสรางข้ึนเองได แตทุกอยางลวนเปนไปตามความจริงของธรรม 

เปนไปตามเหตุ ตามปจจัย ผลมาจากเหตุ เหตุกอใหเกิดขึ้นทุกอยางเปนไปตามกฎของจริงตาม

ธรรมชาติ สวนความยุติธรรมและความยุติธรรมตามแบบแผน (Conv Entional Justice) เปนความ

ยุติธรรมท่ีอยูภายใตการควบคุมของมนุษยหรือสังคม เพราะมนุษยหรือสังคมเปนผูสรางขึ้นเองเพ่ือใช

เปนกฎเกณฑใหคนไดรับความยุติธรรม 

2.1.3.1 รูปแบบของความยุติธรรม 

บุคคลผูที่พูดถึงเรื่องนี้หรือไดคิดคนทฤษฎีนี้ขึ้นมาทานแรกก็คืออริสโตเต้ิล ไดแบง

รูปแบบของความยุติธรรมแบงออกเปน 2 รูปแบบดวยกัน คือ44 

1) ความยุติธรรมในแงแบงสันปนสวน (Justita Distribute) หมายถึงเปน

ความยุติธรรมแบบสวนรวมคือเปนการแบงสิ่งตาง ๆ ทางสังคมอยางเทาเทียมกัน และใหเหมาะสม 

เชน ทรัพยสิน เกียรติยศ ฯลฯ การแบงสนัปนสวนดังกลาวนั้นตองเปนไปตามสัดสวนตามความเหมาะ 

สมกับบุคคลตาง ๆ โดยอาศัยกฎเกณฑทางสังคม เชน กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความ

เชื่อ ของสังคมนั้น ๆ เพ่ือเปนแนวทางหรือกฎเกณฑในการแบงสรรส่ิงตาง ๆ  ท้ังนี้การแบงสันปนสวน

ก็ไมไดมีเฉพาะเร่ืองของทรัพยสินเงินทองเทานั้น แตยังรวมไปถึงของหน้ี  ครอบครัว และมรดก และก็

รวมไปถึงเรื่องของการแบงสันปนสวนในกฎหมายมหาชนดวย เชน การแบงอํานาจ การปกครอง และ

เกียรติยศ เปนตน  

2) ความยุติธรรมในแงแลกเปล่ียนทดแทน (Justitia Commutative) 

กลาวคือ ความยุติธรรมในการแลกเปล่ียนทดแทนนั้นในเบ้ืองตนเราตองรูเสียกอนวาใครมีสิทธิ

                                                           
44สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบ้ืองตน, พิมพครั้งที่ 14, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2554), 

หนา 179-181. 
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อะไรบาง หรือสวนไหนเปนของใครบาง เพราะเม่ือมีคนมาละเมิดหรือมาทําลายในสวนของเขาให

เสียหาย เราก็ตองทดแทนในสวนที่ทําละเมิดหรือทําใหทรัพยสินเขาเสียหายใหกลับมาทรงสภาพ

เหมือนเดิม และความยุติธรรมวาดวยการทดแทนจะสงเสริมให เกิดความยุติธรรมในการ

แบงสันปนสวน ในเร่ืองของคูสัญญา เชน การแลกเปล่ียนหรือคาขาย คูสัญญาตางตองแลกเปล่ียนทน

แทนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม  

   ทั้งนี้มีปญหาตามมาคือ การแบงสันปนสวนจะทําเชนไรใหเกิดความ

ยุติธรรมได เพราะปญหาขอน้ีอริสโตเติ้ลก็ไมไดกลาวชัดเจน เพียงแตวางหลักเกณฑไวแบบกวาง ๆ วา

สิ่งที่เหมือนกันก็ควรจะไดรับการปฏิบัติเหมือนกัน และสิ่งไหนท่ีมีความแตกตางกันก็ควรท่ีจะไดรับ

การปฏิบัติที่แตกตางกันไปดวย ซ่ึงตามแนวคิดรูปแบบความยุติธรรมของอริสโตเต้ิลแมจะเห็นภาพ

ชัดเจนเปนรูปธรรมแตก็มีนักปรัชญาสมัยใหมไดพูดถึงอุปสรรคปญหาท่ีทําใหความยุติธรรมหายไป 

หรือทําใหความยุติธรรมไมสามารถเกิดข้ึนในสังคมได ดังนี้45 

Machiavelli (ค.ศ. 1532) ใหความเห็นวาคนในสังคมสวนใหญมีแตกิเลส 

รัก โลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา ท่ีสําคัญเปนคนท่ีมีความเห็นแกตัว จึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการท่ี

จะทําใหเกิดความยุติธรรมได เวนแตวาในสังคมน้ันจะมีผูนําที่มีสติปญญาดีและออกกฎหมายมาใช

เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมเทานั้น 

Hobbes (ค.ศ. 1651) มีความเห็นสอดคลองกับแนวคิดของ Machiavelli 

แตเขายังใหความสําคัญของการศึกษา กลาวคือ ใหการศึกษาเขาถึงประชาชนเพื่อเขาจะไดมีสติปญญา

รูวาถาไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือไมเคารพกฎหมายจะเกิดผลดีผลเสียตอตนเองและสังคมอยางไรบาง 

Rousseau (ค.ศ. 1755) จะใหความสําคัญกับเรื่องของความรูสึกเพราะส่ิง

น้ีเองจะทําใหเกิดความยุติธรรมได ยังใหความเห็นวาความยุติธรรมมีความสอดคลองและเปนหนึ่ง

เดียวกับกฎของธรรมชาติ 

Kant (ค.ศ.1724 – 1804) อยายึดถือความยุติธรรมตามกฎหมายแตเพียง

อยางเดียว เพราะความยุติธรรมนั้นมาจากจริยธรรมและคุณธรรมดวย และความยุติธรรมนั้นตองมี

เหตุมีผลท่ีสอดคลองกับศีลธรรมและศาสนาดวย 

Wolfqanq Fikentscher ใหความเห็นวาความยุติธรรมในแตละสังคมจะไม

เหมือนกันเพราะความยุติธรรมที่แทจริงตองเปนความยุติธรรมที่สอดคลองเปนหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรม 

ประเพณีของสังคมน้ัน ๆ  

                                                           
45สกล นิสารัตน, กฎหมายอาญาและการลงโทษท่ีเหมาะสมแนวความคิดทางดานปรัชญา

และความยุติธรรมทางสังคม, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, 2545), หนา 26 – 27. 



23 
 

 จากแนวความคิดของนักปรัชญาสมัยใหม แนวความคิดเกี่ยวกับความ

ยุติธรรม ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรม ของมนุษยเชนกัน และความยุติธรรมน้ันตองอยู

เหนือกฎหมาย หรือเปนการใชเหตุผลดวยปญญาและความยุติธรรมน้ันเปนสิ่งที่ตองสอดคลองกับ

ธรรมชาติ และความยุติธรรมตองเปนไปตามจารีตประเพณีของแตละสังคม 

  แตปญหาของความยุติธรรมหรือสิ่งที่เรียกวาเปนอุปสรรค ปญหา ที่ทําให

ความยุติธรรมไมเกิดขึ้น นักปรัชญาสมัยใหมก็มองวาเพราะคนในสังคมทุกวันนี้ถูกครอบงําดวยกิเลส 

ตัณหา หรือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ และทุกวันนี้มนุษยมีความเห็นแกตัวความละโมบ อํานาจ มี

ความเกลียดชังและท่ีสําคัญคนในสังคมไมเคารพหรือปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งเหลานี้มีมากขึ้นทุกวันใน

สังคมปจจุบันจึงสงผลใหความยุติธรรมในสังคมน้ันเกิดข้ึนไดยาก 

   ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความคิดของนักปรัชญาทานตาง ๆ ท่ีสําคัญดังได

กลาวมาทั้งหมดน้ีแลว จึงสรุปไดวารูปแบบความยุติธรรมในทางปรัชญานั้นสามารถจําแนกไดเปน 3 

รูปแบบคือ46 

1) เปนความยุติธรรมเชิงสัมพันธ (Relativism) เปนความยุติธรรม

ที่มนุษยหรือสังคมเปนผูสรางขึ้นเพ่ือนํามาใชเปนกฎเกณฑที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน และความยุติธรรม

พัฒนามาจากวัฒนธรรมของแตละสังคม ความยุติธรรมจึงมีความแตกตางหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม   

วัฒ นธรรมของแตละสังคม 

    2) เปนความยุติธรรมแบบเด็ดขาด (Absolutism) เปนความยุติ 

ธรรมที่ตองสอดคลองกับความเชื่อของศาสนา เพราะมีทรรศนะที่เชื่อวาความยุติธรรมมาจากเจตจํา 

นงคของศักดิ์สิทธิ ศาสนาคือความยุติธรรม ความยุติธรรมคือศาสนา และทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ

อยางเครงครัด 

    3) เปนความยุติธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Naturalism) มี

ความเชื่อวาความยุติธรรมตองมีรากฐานมาจากกฎของธรรมชาติ ความยุติธรรมกับธรรมชาติตองเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน สวนความยุติธรรมจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันก็ขึ้นอยูแตละกรณี 

 

2.2 หลักความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออก 

 

หลักความยุติธรรมก็เปนไปตามยุคตามสมัยของสังคม เพราะเม่ือสังคมเปล่ียนแปลง  หลัก

ความยุติธรรมก็ตองมีพัฒนาการหรือวิธีคิดเก่ียวกับหลักความยุติธรรมก็ยอมเปล่ียนตามไปดวย เพ่ือให

สอดคลองกับบริบทของสังคม แตละสังคมก็มีหลักความยุติธรรมท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงแนวคิดหลัก

ความยุติธรรมที่มีนักคิด นักปรัชญา ไดนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ไวมากมายหลายทานดวยกัน  หลัก

                                                           
46เร่ืองเดียวกัน, หนา 27. 
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ความยุติธรรมจึงแบงออกเปน 2 พวก คือ หลักความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตก และหลักความ

ยุติธรรมตามแนวคิดตะวันออก  

 

 2.2.1 หลักความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตก 

หลักความยุติธรรมตามแนวคิดของตะวันตกมีพัฒนาการแนวคิดนี้มาต้ังแตหลายรอยปกอน 

คริสตกาล ซ่ึงแบงออกเปน 3 ยุคดวยกัน ดังนี้  หลักความยุติธรรมสมัยกรีกโบราณ (500 ป กอน 

คริสตกาล) หลักความยุติธรรมสมัยกลาง (ค.ศ. 550 – 1550) หลักความยุติธรรมสมัยใหม (ค.ศ. 1600 

– 1900)  
2.2.1.1 หลักความยุติธรรมสมัยกรีกโบราณ  

  หลักความยุติธรรมในสมัยกรีกโบราณหรือประมาณ 500 ป กอนคริสตกาล ในสังคม

สมัยนั้นก็ไดมีการพูดถึงหลักความยุติธรรมเชนกัน เพ่ือคนหาหลักความยุติธรรมท่ีแทจริง มีนักปรัชญา

ที่ไดคิดเรื่องทฤษฎีหลักความยุติธรรมคือ โสเครตีส  เพลโต และอริสโตเต้ิล ถือวาเปนนักปรัชญาเมธี

สําคัญในยุคกรีกโบราณ และแนวคิดดังกลาวนี้ก็ไดมีอิทธิพลตอสังคมในปจจุบันดวย 

อริสโตเติ้ลจะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมการปกครองหรือรูปแบบการครองท่ีจะทําให

เกิดความยุติธรรมสิ่งสําคัญนอกจากอริสโตเติลจะพูดถึงเรื่องความยุติธรรมโดยผานรูปแบบการ

ปกครองแลว ยังเนนใหความสําคัญเร่ืองคุณธรรมของผูปกครองดวย กลาวคือการปกครองท่ีจะทําให

เกิดความยุติธรรมไดผูปกครองตองประกอบดวยคุณธรรม ซึ่งรูปแบบการปกครองของอริสโตเติ้ล

สรุปผลออกมาวาในโลกนี้มีรูปแบบการจัดการปกครองอยู 3 รูปแบบ คือ47 

1) รูปแบบของการปกครองท่ีใชอํานาจแตเพียงผูเดียว เชน ระบบราชาธิป

ไตย (Monarchy) และระบบทรราชย (Tyranny) 

2) รูปแบบของการปกครองท่ีคนกลุมนอยมีอํานาจในการปกครอง เชน 

ระบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) และ ระบบอนาธิปไตย (Oligarchy) 

3) รูปแบบของการปกครองท่ีคนสวนมากมีอํานาจในการปกครอง เชน 

ระบบประชาธิปไตย (Democracy) และระบบอนาธิปไตย (Anarchy) 

ทรรศนะของ Aristotle ไมเจาะจงลงไปวาระบบใดระบบหน่ึงจะเปนระบบท่ีดีที่สุด

หรือไมดีเลย ท้ังนี้ก็เพราะเห็นวา ในแตละระบบก็จะมีโอกาสเปนระบบท่ีดีและระบบท่ีชั่วไดเหมือน ๆ 

กัน ขอสําคัญที่จะชี้ขาดวาระบบใดจะดีหรือไมดีนั้น ข้ึนอยูที่วาการปกครองระบบไหนผูปกครอง    

ประกอบดวยคุณธรรมและไดดําเนินการปกครองดวยกฎหมายหรือตามกฎเกณฑของความเปนธรรม

จึงจะถือวาเปนระบบการปกครองที่มีความยุติธรรมมากที่สุดความยุติธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติ้ล 

สามารถสรุปสาระสําคัญของความยุติธรรมไดดังนี้ 

                                                           
47ปรีดี เกษมทรัพย, เร่ืองเดิม, หนา 117–118. 
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1) ความยุติธรรมเปนหัวใจสําคัญของการปกครองท่ีทําใหสังคมเกิดสันติสุข 

2) ความยุติธรรมก็คือหลักคุณธรรมที่ใชในระบบการปกครอง 

3) ความยุติธรรมคือกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการปกครอง 

จะเห็นไดวาความยุติธรรมตามทรรศนะของอริสโตเติ้ล จะใหความสําคัญในเร่ือง

ทฤษฎี แนวคิด ตลอดถึงการวางรูปแบบของการปกครองเพ่ือใหเปนการปกครองที่เกิดความยุติธรรม 

ซึ่งความเปนธรรมเปนคุณธรรมข้ันสูงสุดอันอาจนํามาซ่ึงความยุติธรรม ความเปนธรรมนี้ถึงที่สุดแลวก็

คือความมีเหตุผลหรือสติปญญานั้นเอง48 

2.2.1.2 หลักความยุติธรรมสมัยกลาง 

หลักความยุติธรรมสมัยกลาง ชวงระหวาวง ค.ศ. 550–1550 เปนชวงท่ีแนวคิดหรือ

หลักปรัชญาตาง ๆ  ไดรับอิทธิพลจากคริสศาสนาเขามาครอบงํา และมีอิทธิในสังคมไมวาจะเปนดาน 

การเมือง การปกครอง ตลอดถึงดานวิทยาการตาง ๆ ปรัชญาหรือแนวคิดวิทยาการตาง ๆ ไดรับการ

ตีความภายใตหลักคําสอนทางศาสนา โดยมีนักบวชที่มีบทบาทในการนําหลักคําสอนทางศาสนามา

ประยุกตแนวคิดของฝายศาสนจักรและอาณาจักรรวมเปนหนึ่งเดียว เพ่ือเปนบรรทัดฐานหรือหลักการ

ตาง ๆ ในสังคม 

ปรัชญาหรือหลักความยุติธรรมในชวงสมัยกลางก็เชนกัน  กลาวคือหลักความ

ยุติธรรมก็ไดรับอิทธิพลทางศาสนา โดยนําเอาแนวคิดนักปรัชญาสมัยโบราณ มาตีความภายใตคําสอน

ทางศาสนา เชื่อมโยงใหมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับหลักศาสนา ทฤษฎีตาง ๆ ก็ไดถูก

ถายทอดไปสูสัคงโดยผานทางนักบวช เชน เซนตออกัสติน (St. Augustine, ค.ศ. 354-430) และ

เซนตอาควีนัส (St. Thomas Aquinas, ค.ศ. 1224-1274) 

หลักความยุติธรรมตามแนวคิดของเซนตออกัสติน คือ มนุษยตองไมมีการเบียดเบียน

หรือทํารายซ่ึงกันและกัน และทุกคนในสังคมก็ตองไดในสิ่งที่เขาควรจะไดตามสัดสวนของแตละคน

นอกจากมนุษยทุกคนจะไดแลวควรใหแกพระเจาดวย ในสวนที่พระองคควรจะได49  ในฐานะท่ีพระ

เจาเปนผูสรางทุกอยาง เปนผูที่มีความบริสุทธิ์ และเปนผูที่มีความเมตตาตอสรรพสัตวทั้งหลาย ท้ังน้ี

ราษฎร ผูปกครอง ตองมีความศรัทธาและเคารพพรอมท้ังปฏิบัติตามเจตจํานงคของพระบัญญัติและ

อุทิศตนเพ่ือพระผูเปนเจา และตัวแทนของพระผูเปนเจาคือฝายศาสนจักร ราษฎรและผูปกครองก็ควร

ใหความเคารพและศรัทธาดวย50 

จากทรรศนะความยุติธรรมของออกัสตินจะมาจากหลักศาสนาหรือมาจากพระเจา

เทานั้น ซ่ึงทําใหจะเห็นไดวาหลักความยุติธรรมอยูภายในหลักคําสอนทางศาสนาซ่ึงในงานเขียนของ

                                                           
48ปรีดี เกษมทรัพย, เร่ืองเดิม, หนา 119. 
49เร่ืองเดียวกัน, หนา 151. 
50เร่ืองเดียวกัน, หนา 150 – 151. 
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ออกัสตินเร่ือง “นครของพระเจา” เห็นไดชัดเจนถึงเจตนารมณแนวคิดของออกัสตินที่พยายามเอา

แนวคิดของหลักศาสนามาใหมีอิทธิพลตอสังคม  

อธิบายไดดังนี้51 

เมื่อวิเคราะหจากงานเขียนของออกัสตินในเรื่อง นครของพระเจา (City of Good) 

เขียนขึ้นในระหวางป ค.ศ. 413-427 งานเขียนเรื่องใหมนุษยทุกคนควรปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา

หรือปฏิบัติตามพระประสงคของพระผูเปนเจา เพราะถามนุษยทําตามเจตจํานงของพระเจามนุษยก็จะ

สามารถไปอยูในนครของพระเจาได แตถาไมทําตามมนุษยก็จะไดอยูเพียงอาณาจักรแหงในโลกมนุษย

เทานั้น ดวยหลักคิดท่ีกลาวมาน้ีเองเปนท่ีมาของความยุติธรรมตามทรรศนะของออกัสติน  กลาวคือ 

ความยุติธรรมที่แทจริงไมมีอยูในอาณาจักรของโลกมนุษย ออกัสตินไดใหเหตุผลวาเมื่อพิจารณาจาก

ประวัติศาสตรที่ผานมาของอาณาจักรที่ยิ่งใหญในอดีตก็จะลมสลายก็มาจากสาเหตุที่บานเมืองหรือ

สังคมไมมีความยุติธรรม เพราะในสังคมไมมีความสามัคคีปรองดอง ยึดมั่นแตในเหตุผลของผูปกครอง 

หรือกฎหมายจนเกนิไป  

ทั้งนี้ ความยุติธรรมตามทรรศนะของออกัสตินจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อบานเมืองหรือสังคม

ตองมีความสามัคคีปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และความยุติธรรมท่ีแทจริงเปนคุณธรรมท่ีอยูใน

คําสอนของพระเจา เห็นไดชัดจากการท่ีออกัสตินไดนําเสนอวาความยุติธรรมคือ คุณธรรมของพระ

ดาดินัล เชน การไมเสพของมึนเมา มีความสุขุมรอบคอบ และความอดทน ออกัสตินนั้นถือวาเปน    

นักคิดที่ใหความสําคัญยิ่งกับเรื่องของความยุติธรรม ดังที่เขาเคยกลาวไววา ถาบานเมืองไหนสังคมไหน

ไมมีความยุติธรรมก็ไมตางจากฝูงโจรจํานวนมากมารวมกันเปนอาณาจักรจากทรรศนะความยุติธรรม

ของออกัสตินท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นสรุปไดดังนี้ 

1) ความยุติธรรมตองมาจากหลักคําสอนของคริสตศาสนา กลาวคือ หลัก

ความยุติธรรมตองสอดคลองหรือมีฐานมาจากหลักคําสอนของศาสนาคริสต และเม่ือมนุษยไดนําหลัก

คําสอนน้ันมาประพฤติปฏิบัติก็จะทําใหเกิดความยุติธรรมไดอยางแทจริง 

2) ความสามัคคีจะทําใหเกิดความยุติธรรมและความยุติธรรมจะเปน

เครื่องมือทําใหอาณาจักรดํารงอยูไดอยางม่ันคงกลาวคือ เมื่อบานเมืองหรือสังคมมีความสามัคคี

เกิดขึ้นก็จะสงผลใหเกิดความยุติธรรมไดอยางแนแท และความยุติธรรมเปนตัวแปรท่ีสําคัญอันจะ

นําพาใหบานเมืองมีความเจริญรุงเรืองและสงบสุขได 

จะเห็นไดวาจากขอสรุปแนวคิดของ ออกัสติน จะเปนหนึ่งเดียวกับศาสนา ดังเชน

ออกัสตินเคยเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมายวา กฎหมายท่ีไมถูกตองตามศาสนาเปนกฎหมายท่ีใช

                                                           
51อานนท ภักดีวงศ, วิกฤตการเมืองโลก วิกฤตการเมืองไทย 2551, ใน เอกสารประกอบการ

สัมมนา วิกฤตโลก วิกฤตไทย, วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ณ วิทยาลัยนวัตรกรรมสังคม มหาวิทยาลัย

รังสิต, คนวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 จาก http://www.scribd.com/doc/3633184/-2551 
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บังคับไมได ดังนั้นจึงบังคับใหรัฐอยูใตอิทธิพลของศาสนา ตั้งแตนั้นมาฎหมายในยุโรปก็มีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับกฎของศาสนา ซ่ึงก็ยังผลประโยชนใหกับประชาชนเชนกัน เนื่องจากกฎของศาสนา

บังคับไมใหผูมีอํานาจกดขี่ขมเหงประชาชน52ความยุติธรรมตามแนวคิดของออกัสตินเชนเดียวกัน 

กลาวคือออกัสตินสรางแนวความคิดวาดวยเรื่องหลักความยุติธรรมขึ้นมาใหม โดยการประยุกตหลักคํา

สอนทางศาสนาใหเปนหนึ่งเดียวกับหลักความยุติธรรม และหลักความยุติธรรมก็อยูภายใตเง่ือนไขของ

หลักศาสนาเทานั้น 

สําหรับนักปรัชญาเมธีในสมัยกลางนอกจากออกัสตินก็ยังมีอีกคนท่ีไดวางแนวคิด

หลักความยุติธรรมคือ อาควีนัสเปนนักบวชจากคริสตศาสนา ถือวาเปนนักปรัชญาแหงยุคที่มีความรู

ความสามารถซึ่งอาควีนัสไดคนควาศึกษาปรัชญาในยุคของกรีกโบราณ โดยเฉพาะแนวคิดของอริสโต

เติ้ลเขาไดใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะหลักทฤษฎีตาง ๆ ท่ีอาควีนัสไดนําเสนอเขาไดนําหลัก 

ปรัชญาในยุคกรีกโบราณ  โดยเฉพาะทฤษฎีและแนวคิดของอริสโตเติ้ลนํามาบูรณาการใหสอดคลอง

กับหลักศาสนาคริสตหรือใหเปนหนึ่งเดียวกับหลักของศาสนา 

หลักความยุติธรรมตามแนวคิดของอาควีนัสจะเห็นไดจากงานเขียนเลมสําคัญเรื่อง53 

“Summa Theolgica” งานเขียนเลมนี้ทําใหเห็นแนวคิดของอาควีนัสไดอยางชัดเจน เขาพยามยาม

นําหลักคริสตศาสนามาบูรณาการใหเขากับแนวคิดของอริสโตเต้ิล กลาวคือ อริสโตเต้ิลมองวา มนุษย

สามารถคนพบกฎหมายธรรมชาติไดตองอาศัยเหตุผลในตัวของมนุษยเอง จากหลักการนี้อาควีนัส

ไดมาอธิบายตอไปวา เหตุผลที่อริสโตเติ้ลไดกลาวคือเปนสิ่งเดียวกับเจตจํานงของพระผูเปนเจา และได

อธิบายวาเหตุผลหรือเจตจํานงคของพระเจาถือวามีความบริสุทธิ  ถูกตอง ชอบธรรม มากกวาเหตุผล

ของมนุษย เพราะเหตุผลของมนุษยอาจมีความบกพรองหรือผิดพลาดกันได จากหลักการนี้เองทําให

อาควีนัสไดกลาวไววา “หลักธรรมหรือโองการหรือเจตจํานงคของพระเจาคือที่มาของกฎหมายธรรม 

ชาติ”54 

แนวความคิดวาดวยเร่ืองความยุติธรรมของอาควีนัสก็เชนกัน กลาวคือ55  อาควีนัส

ไดนําหลักทฤษฎีของอริสโตเติ้ลมาประยุกตเขากับหลักศาสนาคริสตเพราะความยุติธรรมตามแนวคิด

ของอาควีนัสคือ ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตามกฎหมาย การจะทําใหเกิดความยุติธรรมได ผูปกครอง

และราษฎรตองเคารพกฎหมาย ซึ่งอาควีนัสไดแบงกฎหมายออกเปน 4 คือ56 

                                                           
52จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 136. 
53เร่ืองเดียวกัน, หนา 137. 
54เร่ืองเดียวกัน, หนา 137. 
55อานนท ภักดีวงศ, เรื่องเดิม, หนา 9.  
56คมกริช วัฒนเสถียร, นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิต, 2554), หนา 40–41. 
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1) กฎหมายนิรันดร (Eternal Law) เปนกฎหมายท่ีเกิดมาจากพระปญญา

ของพระผูเปนเจาที่ใชเปนกฎเกณฑควบคุมดูแลมนุษย มีแตปญญาของพระผูเปนเจาเทานั้นที่จะเขาถึง

และรูได 

2) กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เปนกฎหมายสวนหนึ่งของกฎหมาย

นิรันดร มนุษยสามารถเขาถึงและรูไดดวยเหตุผลของมนุษยที่มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี 

3) กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ (Devine Law) เปนกฎหมายท่ีมาจากหลักของ

ศาสนาคริสตที่มนุษยสามารถเขาถึงและรูไดตามคัมภีรของคริสตศาสนาคือบทบัญญัติ 10 ประการ  

4) กฎหมายมนุษย (Human Law) เปนกฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตยสรางขึ้นใช

เปนกฎเกณฑของมนุษยเพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม แตมีศักดิ์ต่ํากวากฎหมายท่ีมาจากพระผูเปน

เจา  

ทั้งนี้ อาควีนัส ไดใหความสําคัญกับกฎหมายเปนอยางมาก จะเกิดความยุติธรรมใน

สังคมไดตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปกครองและที่สําคัญผูปกครองและประชาชนตองเคารพ

และปฏิบัติตามกฏหมายและกฏหมายที่จะกอใหเกิดความยุติธรรมมากท่ีสุดก็คือกฎหมายน้ันตองมา

จากกฎของพระเจาหรือมาจากหลักศาสนาคริสตนั้นเอง  ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากการท่ีอาควีนัสพยายาม

บูรณาการกฎหมายกับหลักของศาสนาคริสตใหรวมเปนหนึ่งเดียว เพ่ือนํามาเปนหลักเกณฑของสังคม

ที่ทุกคนตองปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม และอาควีนัสเห็นวา57การปกครองท่ีจะทําใหเกิดความ

ยุติธรรมได รัฐตองออกกฎหมายมาเพ่ือใหคนในสังคมไดมีโอกาสสรางความดีรวมกันและกฎหมายน้ัน

ตองมีไวเพ่ือจัดระเบียบ แบบแผนใหสังคมมีความสงบสุขเกิดข้ึน แตถารัฐออกกฎหมายมาเพ่ือให

ผูปกครองไดโกยหาผลประโยชนเพ่ือตนเองและพวกพองก็จะทําใหรัฐนั้นไมมีความยุติธรรมและถือวา

เปนการปกครองแบบทรราชยดวย หลักความยุติธรรมตามแนวคิดของอาควีนัสจึงสรุปไดดังนี้  

1) ความยุติธรรมตองสอดคลองกับกฎหมายธรรมชาติและตองเปนหนึ่ง

เดียวกับหลักคําสอนของศาสนาคริสต กลาวคือ กฎหมายท่ีใชบังคับในสังคมจะเกิดความยุติธรรมได 

ตองเปนกฎหมายท่ีมาจากหลักคําสอนของศาสนาคริสต 

2) กฎหมายที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมไดตองเปนกฎหมายที่ทําใหคนใน

สังคมมีโอกาสไดทําความดีรวมกัน และกฎหมายนั้นตองเปนไปเพ่ือความสงบสุขและความเปน

ระเบียบ เรียบรอยของสังคม  

อยางไรก็ตามหลักความยุติธรรมของ ออกัสตินและอาควีนัสจะมีความเหมือนกัน

มากโดยเฉพาะการนําเอาหลักคริตสศาสนามาประยุกตเปนหลักเกณฑของสังคม ทั้งออกัสตินและ

อาควีนัสไดรับอิทธิพลแนวคิดจากอริสโตเติ้ลเปนอยางมาก รวมถึงหลักความยุติธรรมท่ีพูดถึงการ

                                                           
57อานนท ภักดีวงศ, เรื่องเดิม, หนา 10. 
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ปกครอง การใชกฎหมายในการปกครองของอริสโตเต้ิลที่ทั้งสองไดนํามาประยุกตใหอยูภายใตหลักคํา

สอนทางคริสตศาสนา โดยใหฝายอาณาจักรอยูภายใตเงื่อนไขของฝายศาสนาจักรเทานั้น 

2.2.1.3 หลักความยุติธรรมสมัยใหม 

  แนวคิดหลักปรัชญาตาง ๆ ในสมัยกลางจะถูกครอบงําหรืออยูภายใตฝายศาสนจักร

อยางเห็นไดชัดเจน ในสถานการณทางประวัติศาสตรเชนนี้เองท่ีปรัชญากฏหมายธรรมชาติไดสลัดตัว

ออกจากการครอบงําของศาสนาจักรโรมันคาทอลิก และหันไปอิงกับแนวความคิดแบบเหตุผลนิยม 

(Ratio Nalism) ซึง่ถือวาเหตุผลอันเกิดจากสติปญญาของมนุษยเทานั้นที่เปนบอเกิดของหลักกฎหมาย

ธรรม”58 

  หลักความยุติธรรมในสมัยใหมก็เชนกัน กลาวคือพยามที่จะสรางหลักความยุติธรรม

ที่ไมถูกครอบงําหรืออยูภายใตเงื่อนไขของหลักคริสตศาสนา เม่ือเริ่มเขาสูสมัยใหมประมาณ ค.ศ. 

1550-1660 แนวความคิดเรื่องความยุติธรรมก็มีนักปรัชญาเมธีสมัยใหมที่วางหลักความยุติธรรมไว 

เชน โธมัส ฮอบส ที่คิดคนทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contracttheory) และจอหน รอลส 

โธมัส ฮอบส มีทรรศนะคติที่วามนุษยมีลักษณะเหมือนสัตวเดียรัจฉาน มีความเลว เห็นแกตัว 

มีจิตใจที่เหี้ยมโหด ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหมนุษยไมรูความถูก ผิด ชอบ ชั่วดี ไมสนใจเรื่องของศีลธรรม 

ไมเคารพกฎหมาย และมนุษยทุกคนลวนมีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะปกปองตนเองใหพนจากภยันตรายที่

เกิดข้ึนโดยผูอ่ืนมาลวงละเมิด59  จากทรรศนะของโธมัส ฮอบสที่กลาวมาสงผลใหเกิดสัญญาประชาคม

ข้ึน กลาวคือ ทุกคนในสังคมยอมสละสิทธิของตนเองที่มีอยูตามธรรมชาติยกใหคนใดคนหน่ึงมาเปน   

ผูปกครอง เพ่ือที่จะใชอํานาจควบคุมดูเพ่ือใหเกิดความสงบสุขขึ้นในบานเมือง60 จากแนวคิดทฤษฎี   

สัญญาประชาคมของ โธมัส ฮอบสจะเห็นไดวาหลักความยุติธรรมตามทฤษฎีสัญญาประชาคมมี

ลักษณะเปนขอตกลงรวมกันรวมถึงการรักษาสัญญาซึ่งตองประกอบไปดวยเหตุผลที่ถูกตอง 

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหจากงานเขียนของโธมัส ฮอบสในเร่ือง61“Leviathan” ใน ค.ศ. 

1651 เขาไดกลาวถึงกฎ 3 ขอซึ่งประกอบไปดวย กฎขอที่หนึ่งเปนเร่ืองของสิทธิทางธรรมชาติ กฎขอ

ที่สองเปนเร่ืองเสรีภาพ และกฎขอท่ีสามเปนเรื่องของความยุติธรรมหรือกฎของธรรมชาติกฎขอที่สาม 

วาดวยเรื่องความยุติธรรมถือวาเปนกฎของธรรมชาติอยางหนึ่ง จากคํากลาวนี้โธมัส  ฮอบสไดอธิบาย

ขยายตอไปวา การที่ทุกคนไดทําตามสัญญาประชาคมท่ีไดตกลงกันไว จึงจะถือวาเปนความยุติธรรม 

สวนความไมยุติธรรมน้ัน ก็คือการที่มนุษยไดตกลงทําสัญญากันแลวแตไมทําตามท่ีไดสัญญากันไว ท่ี   

                                                           
58จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 140. 
59ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดิม, หนา 199. 
60ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดิม, หนา 200. 
61อานนท ภักดีวงศ, เร่ืองเดิม, 11. 
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สําคัญหลักการของความยุติธรรมหรือที่หลักการท่ีสังคมไดทําสัญญาประชาคมตองมีเหตุ มีผล ตาม

ความเปนจริง จากแนวคิดหลักความยุติธรรมของโธมัส ฮอบส จึงสรุปไดดังนี้  

1) ความยุติธรรมถือวาเปนกฎของธรรมชาติ เปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ 

   2) ความยุติธรรมคือขอตกลงรวมกันของสังคม และตองรักษาสัญญาตามที่

ไดตกลงกันไวดวย  

3) หลักการของความยุติธรรมตองมีเหตุมีผลที่ถูกตอง ชอบธรรม   

อยางไรก็ตามจากแนวคิดเรื่องความยุติธรรมของโธมัส ฮอบส หลักความยุติธรรม

ของโธมัสฮอบส จะใหความสําคัญของการมีสวนรวมของคนในสังคมโดยที่ทุกคนมีขอตกลงรวมกันจึง

เกิดเปนสัญญาขึ้น และทุกคนก็ไดปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดตกลงกันไว ทฤษฎีนี้เรียกวา “ทฤษฎีสัญญา     

ประชาคม” อนึ่งหลักความยุติธรรมในสมัยใหมนอกจากโธมัส ฮอบส ยังมีหลักความยุติธรรมของ 

จอหน รอลล กลาวไวเชนกันดังนี้ 

หลักความยุติธรรมของจอหน รอลล จะใหความสําคัญเก่ียวกับผลประโยชนทาง

สังคม หรือความรวมมือของคนในสังคม จอหน รอลล“มีความเห็นวาหลักความยุติธรรมเกิดจาก

ขอตกลงทางสังคม เพ่ือใหการกระจายผลประโยชนและภาระหนาท่ีของความรวมมือทางสังคมให

เปนไปอยางเหมาะสม โดยมอบหมายสิทธิและหนาที่ตลอดระยะเวลาของการรวมมือกัน โดยมีเงื่อนไข

ที่เรียกวา สถานการณของความยุติธรรม62” กลาวคือ คนที่อยูในสังคมแตละสังคมยอมมีความเชื่อ

ในทางศาสนา จารีตประเพณี รวมถึงมุมมองตาง ๆ และการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป เม่ือ

มนุษยมาอยูรวมกันในสังคมโดยทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนน้ันตองใชในการดําเนินชีวิตที่มีจํานวน

จํากัดสงผลใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นไมเพียงพอตอความตองการของมนุษย จอหน รอลลจึงไดแบง

สถานการณของการของความยุติธรรมนี้ออกเปน 2 ประเภทดวยกันดังนี้63 

1) สถานการณที่เปนภววิสัย (Objective Circumstances) กลาวคือ เปน

สภาวะของความรวมแรงรวมใจของมนุษยเกิดขึ้นในสถานการณที่มนุษยมี สถานการณดังกลาวนี้เปน

สังคมท่ีไมไดอุดมสมบูรณหรือขาดแคลนจนเกินไปแตก็เปนสังคมท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํานวน

จํากัดดวยเหตุดังกลาวนี้ในสังคมจึงมีความรวมมือแบงปนทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                           
62เกษดา ทองเทพไพโรจน, การวิเคราะหเปรียบเทียบมโนทัศนเรื่องความยุติธรรมของ

จอหน รอลล กับพระพุทธศาสนา, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2553), หนา 24. 
63John Rawls. A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard Universtiy Press, 

1971) pp. 126-127 อางถึงใน เกษดา ทองเทพไพโรจน, การวิเคราะหเปรียบเทียบมโนทัศนเรื่อง

ความยุติธรรมของจอหน รอลล กับพระพุทธศาสนา , (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), หนา 24. 
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   2) สถานการณท่ีเปนอัตวิสัย (Subjective Circumstances) กลาวคือ เปน

สถานการณที่คนในสังคมมีเปาหมายและความชอบที่แตกตางกัน เมื่อสมาชิกในสังคมมีทัศนคติ หรือ

การดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน ภาวะเชนนี้จึงทําใหสมาชิกในสังคมท่ีแตกตางกันเกิดการเรียกรองใน

เร่ืองการแบงปนทรัพยากรธรรมชาติหรือผลประโยชนทางสังคมขึ้น 

  ทั้งนี้ จุดเริ่มตนของการรับรูถึงสถานการณของความยุติธรรม มนุษยจะพยายาม

พัฒนาในเร่ืองของความดีงามทั้งมวลใหเปนความดีที่สมบูรณที่สุด ซ่ึงการพัฒนาเรื่องของความดีงาม

ทั้งหลายทั้งมวลนั้นตองอยูภายใตเงื่อนไขของความ “เท่ียงธรรม” โดยความเที่ยงธรรมนี้จะเปนเข็มทิศ

หรือเปนตัวกําหนดโครงสรางพ้ืนฐานในดานตาง ๆ ของสังคม64อนึ่ง ความยุติธรรมตามแนวคิดของ 

จอหน รอลล เปนความยุติธรรมเชิงสังคม กลาวคือ ไดวางหลักการของความยุติธรรมเปนโครงสราง

ของสังคมไว โดยใหคนในสังคมมีความเสมอภาค หรือมีความเทาเทียมกัน สังคมจึงจะเกิดความยุติ 

ธรรมขึ้นมาไดแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ ความเทาเทียมกันของเสรีภาพ และความเทาเทียม

กันของโอกาสดังนี้65 

1) หลักความเทาเทียมของเสรีภาพ (The Principle of Equal Liberty) 

กลาวคือ บุคคลในสังคมมีเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน เปนหลักเสรีภาพโดยมีเปาหมายในสังคม

ประชาธิปไตย ใหทุกคนนั้นไดมีเสรีภาพทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน จอหน รอล ไดวางเสรี ภาพ

ขั้นพ้ืนฐานม ี6 ประการดวยกันคือ66 

       (1) เสรีภาพดานมโนธรรม และอิสรภาพทางความคิด (Liberty of 

Conscience and Freedom of Thought) กลาวคือ เสรีภาพดานมโนธรรมน้ันเปน“การเปดโอกาส

ใหนับถือหรือปฏิเสธความเชื่อในสิ่งตาง ๆ เชนการนับถือศาสนา67” สวนอิสรภาพทางความคิดก็คือ

สามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นไดไมวาจะเปนความคิดเห็นทางการเมือง หรือในการเสนอความคิด 

เห็นตาง ๆ ไดอยางโดยไมถูกปดกั้น 

       (2) อิสรภาพในการวมตัวกัน (Freedom of Association) กลาวคือ มี

อิสระในการรวมกลุมกัน เชน รวมกลุมกันเพ่ือกอตั้งพรรคการเมือง หรือรวมกลุมกันเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น ตลอดถึงการรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินกิจการตาง ๆ ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

                                                           
64เร่ืองเดียวกัน, หนา 24. 
65เร่ืองเดียวกัน, หนา 25. 
66เร่ืองเดียวกัน, หนา 26. 
67Samvel Freeman, Rawls. (New York: Routledge 2007) pp. 47-50 อางถึงใน     

เกษดา ทองเทพไพโรจน, การวิเคราะหเปรียบเทียบมโนทัศนเรื่องความยุติธรรมของจอหน รอลล 

กับพระพุทธศาสนา, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 

2553), หนา 26. 
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       (3) เสรีภาพทางการเมืองที่เทาเทียมกัน (Equal Political Liberties)

กลาวคือ “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขารวมกิจกรรมทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน68” เชน ทุกคนมี

สิทธิในการไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางเทาเทียมกัน หรือมีสิทธิที่จะลงรับสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร อยางเทาเทียมกันโดยไมถูกปดกั้นใหเฉพาะคนกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคม  

       (4) สิทธิและเสรีภาพท่ีจะปกปองและยึดมั่นในหลักการ และอิสรภาพ

ของบุคคล (The Rights and Liberties That Protect the Integrity and Freedom of the 

Person) กลาวคือประชาชนนั้นมีสิทธิและเสรีภาพในการที่ประกอบอาชีพตามท่ีตัวเองตองการหรือ

ถนัด  รวมถึงทรัพยสินที่หามาไดนั้นถือวามีกรรมสิทธิ์เปนของตัวเอง 

       (5) สิทธิและเสรีภาพภายใตหลักนิติธรรม (The Rights and Liberties 

Covered by the Rule of Law) กลาวคือ ประชาชนทุกคนตองไดรับความคุมครองดานสิทธิ เสรี 

ภาพ ภายใตที่กฎหมายบัญญัติหรือภายใตหลักนิติธรรมที่ไดกําหนดไว 

   จะเห็นวาเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของความยุติธรรมตามทรรศนะของ จอหน 

รอลล จะใหความสําคัญตั้งแตเสรีภาพท้ังภายใน เชน ความเชื่อดานศาสนา หรือการนับถือศาสนา 

และเสรีภาพภายนอก ก็คือการแสดงออกทางกาย วาจา ในทางการเมือง พรอมท้ังครอบคลุมไปถึง

เสรีภาพในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพตาง ๆ ของคนในสังคม ที่สําคัญทั้งเสรีภาพภายใน และ

เสรีภาพภายนอกไดความคุมครองโดยกฎหมายภายใตหลักนิติธรรมดวย นอกจากความเทาเทียม

ทางดานเสรีภาพแลว จอหน รอลลยังไดวางหลักความเทาเทียมของโอกาสไวดวย 

2) หลักความเทาเทียมกันของโอกาส (The Principle of Fair Equality 

of Opportunity) กลาวคือ จอหน รอลล ไดวางหลักไววาความเทาเทียมทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อครบเง่ือนไข 2 ประการดังตอไปนี้ 

      (1) ทุกคนมีความเทาเทียมกันในทุก ๆ ตําแหนงคือ ตําแหนงตาง ๆ น้ัน

ทุกคนมีโอกาสท่ีจะสามารถไปอยูตรงจุดนั้นไดหากมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไข จะเอาตําแหนงตาง ๆ 

ใหเฉพาะบางกลุม บางกลุมบุคคลไมได ตามขอนี้เรียกวา หลักความเทาเทียมกันของโอกาส 

       (2) เปนไปเพ่ือผลประโยชนที่มากที่สุดของกลุมบุคคลท่ีเสียเปรียบมาก

ที่สุด กลาวคือ ใหทุกคนในสังคมไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมกันไมใหกลุมใด กลุมหนึ่งในสังคม

ตองเสียเปรียบ ตามขอนี้เรียกวา “หลักความแตกตาง” 

อยางไรก็ตามหลักความยุติธรรมของจอหน รอลล ถือวาเปนการวางหลัก 

การของความยุติธรรมท่ีเปนโครงสรางของสังคมที่อยูบนฐานของสังคมในระบบประชาธิปไตยเห็นได

อยางชัดเจนประกอบไปดวย ความยุติธรรมทางสังคม ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรม

                                                           
68เร่ืองเดียวกัน, หนา 26. 
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ทางการเมือง และแกนสารของแนวคิดจอหน รอลลที่แทจริงก็คือใหคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ ความ

เสมอภาค อยางเทาเทียมกันจึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมได 

 

2.2.2 หลักความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันออก 

 เมื่อพูดถึงหลักความยุติธรรมสวนมากเราจะมุงศึกษาตามหลักคิดของฝงตะวันตก แตในอีกมุม

หนึ่งคือหลักคิดของตะวันออกก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวเชนกัน หลักปรัชญาดานความยุติธรรมของฝง

ตะวันออกท่ีเห็นไดชัดเจนซึ่งปรากฏอยูในประเทศจีนและประเทศอินเดีย สามารถแบงออกเปน 2 ยุค

ดวยกันคือ หลักความยุติธรรมสมัยโบราณ และหลักความยุติธรรมสมัยใหมดังนี้ 

  2.2.2.1 หลักความยุติธรรมสมัยโบราณ 

  หลักความยุติธรรมของตะวันออกในยุคสมัยโบราณที่ไดกลาวถึงหลักความยุติธรรมที่

เห็นไดอยางชัดเจนคือหลักความยุติธรรมตามระบบชนชั้นวรรณะของศาสนาพราหมณ (1,500 – 

2,000 ป กอน คริสตกาล) หลักความยุติธรรมตามแนวคิดของคัมภีรพระธรรมศาสตรของฮินดู สํานัก

นิติธรรมของ หัน เฟยจ้ือ (280 – 282 ป กอน คริสตกาล) และขงจื้อ (200 – 600 ป กอน คริสตกาล) 

   1) หลักความยุติธรรมตามระบบชนชั้นวรรณะของศาสนาพราหมณ – ฮินดู 

ตามคัมภีรมานวธรรมศาสตร (1,500 – 2,000 ป กอน คริสตกาล) 

   ศาสนาพราหมณ-ฮินดู นับวาเปนศาสนาที่แก อีกศาสนาหน่ึงในโลก 

สันนิษฐานวากําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 – 4,500 ป แตก็ไดมีความเห็นจากทาน ศาสตราจารย 

ดร.ราธกฤษณัน อดีตประธานาธิบดีของอินเดียไดสืบคนขอมูลไววา ถือกําเนิดเมื่อประมาณ 3,500 ป 

เกิดกอนพุทธกาลประมาณ 1,000 ป69 สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของอินเดียไดรับอิทธิพลจาก

แนวคิดหลักคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู เปนอยางมาก และศาสนาพราหม-ฮินดู ก็ไดเปน

พ้ืนฐานทางดานปรัชญาหรือเปนบอเกิดของปรัชญาสํานักตาง ๆ ในเวลาตอมา 

   เมื่อพิจารณาถึงหลักความยุติธรรมตามหลักศาสนาพราหมณ – ฮินดูก็จะไป

ผูกยึดกับคัมภีรมานวธรรมศาสตร ถาเปรียบกับยุคปจจุบันคัมภีรมานวธรรมศาสตรก็เ หมือน

รัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายใดจะมาขัดหรือแยงมิได เปนแมบท

ของกฎหมายทั้งปวงท่ีใชในสังคม  เฉกเชนเดียวกันมานวธรรมศาสตรก็ไดวางโครงสรางทางสังคม 

กําหนดกฎเกณฑกติกาตาง ๆ ใหทุกคนตองปฏิบัติตาม ดังนั้นคัมภีรมานวธรรมศาสตรจึงถื อเปน

กฎหมายสูงสุดใหทุกคนตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม 

   คัมภีรมานวธรรมศาสตรนั้นเปนคัมภีรที่วาดวยเรื่องของกฎหมายและจัดอยู

ในสํานักธรรมนิยมหรือกฎหมายสํานักธรรมชาติตามแนวคิดของตะวันตก แตจะแตกตางจากตะวันตก

                                                           
69สถิต วงศสวรรค , ปรัชญาตะวันออก (อินเดีย, จีน, ญ่ีปุน, ไทย) Eastern Philososophy, 

(กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ, 2541), หนา 13. 
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ตรงท่ีวากฎหมายที่ปรากฏในคัมภีรมานวธรรมศาสตร “มีจุดหมายสุดทายเปนจุดหมายทางศีลธรรม

เพ่ือใหประชาชนมีความสุขท้ังโลกนี้และโลกหนา”70ซึ่งเปนกฎหมายท่ีถือธรรมะเปนใหญเนนให

ความสําคัญทางศีลธรรมเปนอยางเห็นไดชัดเจนที่ปรากฏในคัมภีรมานวธรรมศาสตรดังเชน “ธรรมะ

เปนเพ่ือนผูเดียวที่ติดตามเราไปแมเม่ือตายแลว สิ่งอ่ืนนั้นยอมแตกทําลายไปพรอมรางกาย”71 และ

กฎหมายนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับหลักศาสนาดังเชน “วจนท้ังปวงในพระเวทเปนท่ีมาของกฎหมาย 

ประเพณีและการประพฤติปฏิบัติของผูรูพระเวทก็เปนกฎหมาย ประเพณีของคนดีและความพึงพอใจ

ของบุคคลก็เปนกฎหมายเชนกัน”72 จากท่ีกลาวมาน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมาย

ที่ปรากฏในคัมภีรมานวธรรมศาสตรมีความสอดคลองกลมกลืนกับหลักศาสนา และศีลธรรมเปนอยาง

ยิ่งตลอดถึงการใหความสําคัญกับธรรมะเปนอยางมาก 

   ทั้งนี้ เดิมทีสังคมอินเดียสมัยโบราณก็อยูกันแบบชนเผา แตละชนเผาก็จะมี

วัฒนธรรม ประเพณี ขอปฏิบัติตาง ๆ ของแตละชนเผาก็จะแตกตางกันออกไป ซึ่งคัมภีรมานวธรรม 

ศาสตรยังไดใหความสําคัญดานสังคมวิทยากฎหมายดวยวา“ประเพณีไมวาจะเปนของวรรณะทั้ง 4 

หรือวรรณะผสมซึ่งไดสืบทอดกันมาในบานเมืองเหลานั้น นับวาเปนประเพณีที่ดี”73“พระราชาเม่ือรูวา

อะไรคือธรรม พึงออกกฎหมายหลังจากไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวถึงธรรมของวรรณะตาง ๆ ขนบ 

ธรรมเนียมของทองถิ่น กฎของอาชีพตาง ๆ และกฎของตระกูลตาง ๆ”74อะไรก็ตามที่สัตบุรุษและผู

เปนทวิชาติปฏิบัติ พระราชาพึงถือทางปฏิบัตินั้นเปนกฎหมาย หากไมขัดตอกฎของทองถ่ิน ครอบครัว

และวรรณะ”75 

   จะเห็นไดวาการบทบัญญัติกฎหมายที่ปรากฏในคัมภีรมานวธรรมศาสตร 

นอกจะเช่ือมโยงกับหลักคําสอนทางศาสนาคือพระเวท ยังไดคําถึงบริบททางสังคมดวยวาแตละสังคม

มีประเพณีวัฒนธรรม ตลอดถึงหลักศีลธรรมอันดีของแตละสังคมเปนเชนไร ก็ใหบัญญัติกฎหมายให

สอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น ๆ โดยไมจําเปนตองใหทุกสังคมมีกฎหมายที่เหมือนกันเสมอไป

เพราะแตละสังคมมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และสารัตถะของคัมภีรมานวธรรม 

                                                           
70ปรีชา ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), หนา 62. 
71Arthur Coke Burnell, The Ordinances of Manu, (London: Kegan Paul, Truch 

Triibner, 1891), pp.17 อางถึงในปรีชา ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), หนา 63.  
72เร่ืองเดียวกัน, หนา 63. 
73เร่ืองเดียวกัน, หนา 65. 
74เร่ืองเดียวกัน, หนา 65. 
75เร่ืองเดียวกัน, หนา 65 
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ศาสตรนั้นทําใหกฎหมายและความยุติธรรมเปนสิ่งเดียวกันไมอาจแยกออกจากกันไดโดยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของศีลธรรมอันดีงามของสังคมน้ัน ๆ เมื่อเปนเชนนี้หากสังคมไดปฏิบัติและยึดถือตามคัมภีร

มานวธรรมศาสตรก็จะเกิดความยุติธรรมไดอยางย่ิงโดยเฉพาะเรื่องของวรรณะ เพราะในศาสนาฮินดู

วรรณะก็จะติดตัวมาตั้งแตกําเนิดทุกคน โดยมีความเชื่อวาเปนความศักดิ์สิทธิ์ไมสามารถเปล่ียนแปลง

ได เพราะเปนสิ่งที่พระเจากําหนดมาแลวทุกคนตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม  

อน่ึง วรรณะท้ัง 4 ประกอบไปดวย วรรณะพราหมณ วรรณะกษัตริย  

วรรณะไวศยะ (แพศย) วรรณะศูทร เปาหมายของการใหมีวรรณะทั้ง 4 ก็เพ่ือใหโลกมีการพัฒนาไปสู

ความเจริญ กลาวคือวรรณะท้ัง 4 เปนตัวแปรที่สําคัญจะทําใหโลกมีความเจริญได76 และสังคมไหนจะ

ดีไดตองประกอบไปดวยวรรณะท้ัง 4 ซึ่งวรรณะเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่ทุกสังคมตองมีเพราะถือวา

เปนกฎของธรรมชาติดังที่ ดร. ปตวารธาน นักวิชาการของประเทศอินเดียไดอธิบายเรื่องวรรณะวา

เปนกฎของธรรมชาติที่จําเปนสําหรับทุกสังคม เพราะระบบวรรณะถือวาเปนโครงสรางของสังคม และ

โครงสรางนี้ถูกแบงโดยธรรมชาติ 

   อยางไรก็ตามในคัมภีรมานวธรรมศาสตรก็ไดกลาวยืนยันหนาท่ีของแตละ

วรรณะไวอยางชัดเจน กลาวคือ77 พรามหณมีหนาที่สอนหนังสือ ศึกษา เปนเจาพิธีทางศาสนา กษัตริย

มีหนาที่ในการปองกันประชาชน บริจาคทาน วรรณะแพศยมีหนาที่คาขาย ทําการพาณิชการ และ

ศูทรมีหนาท่ีประการเดียวคือรับใชวรรณะท้ัง 3 ท่ีกลาวมาดวยความเต็มอกเต็มใจ จะเห็นไดวาแตละ

วรรณะถูกกําหนดใหทําหนาที่ของตัวเอง กลาวคือ78ทุกคนถูกกําหนดหนาที่จากพระผูเปนเจาโดยไม

อาจท่ีจะเปล่ียนแปลงได เปนระบบท่ีถูกกําหนดมาจากเบื้องบนคือพระเจาและเปนกลไกที่สําคัญของ

โครงสรางสังคมท่ีควบคุมไปถึง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของคนสังคม

ดวย ทั้งนี้ตามหลักของศาสนาพราหมณ – ฮินดู ที่ปรากฏอยูในคัมภีรมานวธรรมศาสตร จะเกิดความ

ยุติธรรมไดโครงสรางของสังคมตองมีวรรณะทั้ง 4 เพราะ“ระบบวรรณะเปนการแบงตามความจําเปน

ของธรรมชาติ เพ่ือแบงภาระหนาท่ีทางสังคม อุดมการณทางสังคม”79ดังนั้นความยุติธรรมตามคัมภีร

มานวธรรมศาสตรนี้จะเปนความยุติธรรมท่ีมาจากพระเจา และเปนความยุติธรรมท่ีอิงอยูบนพ้ืนฐาน

ของหลักศีลธรรมทางศาสนาโดยอยูภายใตเงื่อนไขของคัมภีรมานวธรรมศาสตรนั้นเอง 

2) สํานักนิติธรรมของ หัน เฟยจ้ือ (280–282ป กอน คริสตกาล) สํานักนิติ

ธรรม ไดถือกําเนิดข้ึนชวงระหวาง  280 - 282ป กอน คริสตกาล ในประเทศจีน ซึ่งบริบททางสังคมใน

                                                           
76เร่ืองเดียวกัน, หนา 20. 
77เร่ืองเดียวกัน, หนา 23. 
78เร่ืองเดียวกัน, หนา 22. 
79ธนู แกวโอภาส, ปรัชญา-ศาสนา ตะวันออก ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร: สากลการ 

ศึกษา, 2529), หนา 58. 
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จีนสมัยนั้นก็มีการแบงเปนกก เปนแควน ๆ และมีการสูรบทําสงครามกันตลอดเวลา สํานักนิติธรรม 

จึงไดคิดหลักปรัชญาเพ่ือมาแกไขปญหาสังคมในสมัยนี้โดยตอตานแนวคิดเดิมคือ ผูปกครองเปนคนดี 

มีคุณธรรม ไมสามารถท่ีจะนํามาปกครองประเทศจีนไดในสถานการณที่มีแตความวุนวาย แตกแยก   

สูรบ ทําสงครามตลอดเวลา สํานักนิติธรรมจึงไดเสนอแนวคิดวา วิธีการที่จะปกครองไดดีที่สุดก็คือ 

การใชกฎหมายเปนใหญในการปกครองบานเมือง และกฎหมายที่จะนํามาใชนั้นตองสอดคลองกับ

บริบทของสังคม ปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของสังคมนั้นๆ 
80 

   นักปรัชญาของสํานักนิติธรรมมีหลักคิดสําคัญที่วาใหกษัตริยเปนประมุข

ผูปกครองประชาชนโดยมีกฎเกณฑที่แนนอน  และก็มีนักปรัชญาในสํานักนี้หลายสายดวยกันแตละ

สายก็มีแนวคิดที่แตกตางกันออกไปเชน สายแรกสนับสนุนการใหผูปกครองใชอํานาจ สายท่ีสอง

สนับสนุนแนวคิดทีวาผูปกครองตองมีศิลปะในการปกครอง และสายที่สามสนับสนุนรูปแบบการ

ปกครองท่ีถือกฎหมายเปนใหญใชกลไกทางกฎหมายเปนเครื่องมือวัดความผิดถูกอยางเครงครัด ใน

เวลาตอ หัน เฟย จื้อ ไดรวมรวบแนวคิดทั้งสามกลุมนี้เขาดวยกันเปนหนึ่งเดียวและเปนท่ียึดถือและ

ปฏิบัติได หัน เฟย จ้ือ จึงไดรับการยกยองวาเปนศาสนาดาเอกของสํานักนิติธรรม81 

ทั้งนี้ หัน เฟย จ้ือ เชื่อวามนุษยทุกคนท่ีเกิดมานั้นเปนคนเลว เพราะธรรม 

ชาติของมนุษยมีสวนเปนคนเลว เขาจึงไดเสนอความเห็นใหใชกฎหมายเปนเครื่องบังคับมนุษยใหเลว

ลง เพราะการจะทําใหคนเปนคนดี มีศีลธรรมเปนสิ่งที่ยาก เพราะธรรมชาติของมนุษยทุกแมจะมั่นใน

การทําความดีก็มีความชั่วแอบแฝงอยูเบ้ืองหลังเสมอ82 และการจะทําใหเกิดความยุติธรรมไดนั้น 

กษัตริยหรือประมุขของรัฐตองมีศิลปะในการใชอํานาจในการปกครอง ท้ังใชกฎหมายเปนเครื่องมือ

และกลไกที่สําคัญในการปกครอง แกนแทแนวคิดของ หัน เฟย จ้ือ จะทําใหเกิดความยุติธรรมไดตอง

ถือกฎหมายเปนใหญและตั้งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด อนึ่ง จากแนวคิดดังกลาวนี้แบง

ออกเปน83 กฎหมายกับประชาชน  กฎหมายกับผูปกครอง และกฏหมายกับการพลวัตโครงสรางทาง

สังคม 

1) กฎหมายกับประชาชน เปนความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ

ประชาชน หัน เฟย จ้ือ มีความเห็นวา กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐท่ีจะชวยจัดระเบียบ และ

                                                           
80เพ็ชรี สุมิตร, ประวัติอารยธรรมจีน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2518), 

หนา 63. 
81เขียน  ธีระวิทย, วิวัฒนาการการปกครองจีน, (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2517), หนา 

26. 
82นิวัต ทองวล, การศึกษาเปรียบเทียบลัทธินิติธรรมนิยมของ หัน เฟย จื้อ กับลัทธิเหมา , 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535), หนา 15. 
83เร่ืองเดียวกัน, หนา 16-27. 
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ควบคุมความประพฤติของประชาชน เพ่ือใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม แมจะเปนสิ่งที่ประชาชนไม

ชอบก็ตาม เพราะประชาชนไมชอบการบังคับคํานึงถึงแตความสุขสบายกายใจในปจจุบันเทานั้น   แต

ประชาชนหารูไมวาความสุขกายสบายใจในระยะยาวจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือตองผานความยากลําบาก

ทุกขรอนในปจจุบันไปใหไดเสียกอน  ดังนั้นในปจจุบันนี้ผูปกครองตองตรากฎหมาย เพ่ือบังคับให

ประชาชนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ท้ังการกําหนดโทษใหประชาชนเกิดความกลัวไมกลาทําผิด 

ตลอดถึงเปนการวางกติกามิใหผูที่แข็งแรงกวาทํารายผูที่ออนแอกวา หรือไมใหคนหมูมาก ทํารายคน

หมูนอย สถานการณปจจุบันของประชาชนจึงตองทนทุกข ยากลําบากท่ีตองอยูภายใตเงื่อนไขของ

กฎหมาย เม่ือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและผานตรงจุดนี้ไปไดความม่ันคงของชีวิต และความ

สงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะยาว 

2) กฎหมายกับผูปกครอง  กลาวคือ กษัตริยในฐานะเปนประมุข

ผูปกครองสูงสุดของรัฐ ตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปกครอง และใชกฎหมายวางโครงสราง

ของรัฐเพ่ือใหทุกคนตองปฏิบัติตาม การที่กษัตริยจะทําใหกฎหมายเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชให

ไดเกิดผล กษัตริยตองมีทหารที่คอยหนุนอยูเบ้ืองหลัง การบังคับใชกฎหมายถึงจะสัมฤทธิ์ผลได อนึ่ง

การจะสรางรัฐในอุดมคติขึ้นมาไดกษัตริยตองใหความสําคัญกับการพัฒนาในทางสงครามและกสิกรรม 

โดยใชกลไกทางกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการ  

3) กฎหมายกับการพลวัตโครงสรางทางสังคมแบงไดออกเปน 4  

ประการดังนี้ 

    (1) ดานการรูปแบบการปกครอง หัน เฟย จ้ือ ไดเสนอใหยก 

เลิกการปกครองระบบศักดินา เจาขุนมูลนาย ในประเทศจีนชวงสมัยราชวงศโจร (Chou) และให

ยกเลิกการสืบทอด อํานาจกษัตริยหรือประมขุของรัฐโดยทางสายโลหิต และไดแบงรูปแบบการบริหาร

ราชการเปนการปกครองในรูปแบบรวมอํานาจไวที่สวนกลาง ดังนั้นจึงไดมีการแบงสวนราชการออก 

เปน 2 สวนคือ การปกครองสวนกลาง และสวนภูมิภาค มีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศทั้ง

เปนหัวหนาฝายบริหารดวย ซึ่งจะมีคณะรัฐมนตรีฝายตาง ๆ มาคอยดูแลควบคุมการบริหารราชการ 

    (2) ดานสังคมและเศรษฐกิจ การถือครองกรรมสิทธิในท่ีดินเดิม

ทีการปกครองในรูปแบบเจาศักดินาหรือเจาขุนมูลนายจะเปนผูครอบครองที่ดิน แต หัน เฟย จ้ือ ไดให

ราษฎรท่ัวไปสามารถมีสิทธิครอบครองท่ีดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ รวมทั้งมีอิสระในการประกอบ

อาชีพตาง ๆ ไดอยางชอบธรรม แตก็ตองนําผลผลิตที่ไดจากการประกอบการน้ันมาเสียภาษีใหกับรัฐ  

สวนในดานทางสังคมก็ไดมีการรณรงคหรือปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความเสียสละตอสวนรวมหรือ

มี รวมถึงการปลูกฝงชาตินิยมใหเกิดข้ึนในรัฐดวย 

       (3) ดานทหาร ในยุคของ จ๋ิน ซี ฮองเต นั้นไดขยายอาณาเขต

ของประเทศจีนอยางยิ่งใหญไพศาลและรวบรวมประเทศจีนจากกกหรือแควนตาง ๆ ใหมีความเปน
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หนึ่งเดียว เพราะไดมีการฝกการรบหรือวิชาการดานทหารใหกับประชาชนจนมีความชํานาญการ จึง

สงผลทําใหประเทศจีนมีความเขมแข็งแกรงไมมีใครกลารุกรานและชนะในการทําสงครามทุกครั้ง  

    (4) ดานแนวคิดประวัติศาสตรกับสถานการณปจจุบันในการ

พลวัตประเทศ  หลักคิดของ หัน เฟย จื้อ ตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมแบบประเพณี

นิยมดั้งเดิมหรือประเพณีนิยมเกา ๆ ใหหมดไป เพราะโลกสมัยใหมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลาจึงไมอาจท่ีจะไปยึดติดกับประวัติศาสตรได  เพราะในสมัยนั้นของประเทศจีน ท้ังระบบรูป 

แบบการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังนั้นจึงควรที่จะปรับ 

ปรุงเปลี่ยนแปลงดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงระบบกฎหมายท่ีเปนโครงสรางของสังคมใหมี

ความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลาและใหสอดคลองกับบริบทของสังคม และใหมีเหมาะสมกับสภาพ 

การณของปจจุบันดวย  

   ดังนั้นจะเห็นไดวา หัน เฟย จื้อ จะใหความสําคัญกับสถานการณของสภาพ

สังคมในปจจุบันเปนอยางมาก การจะตรากฎหมายเพ่ือมาบังคับใชก็ตองดูบริบทของสังคมปจจุบันเปน

พ้ืนฐานท่ีสําคัญอยาไปยึดติดกับประเพณีหรือแนวคิดในประวัติศาสตร เพราะแนวคิดในสมัยนั้นก็จะ

สามารถใชไดเฉพาะในสมัยนั้นเทานั้น เม่ือสังคมแปรเปลี่ยนไป ก็ไมอาจท่ีจะเอาแนวคิดในอดีตมาใชได

กับสังคมปจจุบันได และความยุติธรรมตามปรัชญาของสํานักนิติธรรมโดยมี หัน เฟย จ้ือ เปนนัก

ปรัชญาที่สําคัญของสํานักนี้ การจะทําใหเกิดความยุติธรรมไดก็แตอาศัยการบังคับใชกฎหมายให สัม 

ฤทธิ์ผล   

4) หลักความยุติธรรมของขงจ้ือ (600 – 200 ป กอน คริสตกาล) แนวคิด

ของขงจ้ือสวนมากเนนไปท่ีหลักการปกครองท่ีดี กลาวคือ ขงจ้ือไดพยายามวางหลักการของผูปกครอง

วาควรมีนโบยาย หรือหลักปฏิบัติของผูปกครอง ท่ีจะสงผลใหบานเมืองเจริญรุงเรือง หรือประชาชน

ไดรับความเปนธรรม อยูดี กินดี ดังนั้นหลักความยุติธรรมตามปรัชญาของขง จ้ือก็คือ การปกครองให

เกิดความยุติธรรม ทั้งนี้การจะใหเกิดความยุติธรรมได ผูปกครองตองมีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบ

ไปดวย 1) เย้ิน (มนุษยธรรม)  2) อ่ี (ความชอบธรรม) 3) ความรักของพอแม (Filial Piety) และความ

รักพ่ีรักนอง (Brotherly Love)  4) ความรักตอบุคคลอ่ืน และ 5) มารยาทและพิธีกรรม (Li) (ขนบ

ธรรมจารีตประเพณี) ดังนี้84 

    (1) เยิ้น ความเมตตา  กลาวคือ การดําเนินกิจการทางสังคมตองประ 

กอบไปดวยความรัก ความเมตตา ใหเปนธรรมชาติเหมือนที่มารดาที่ดูแลเลี้ยงลูกนอย ใหมนุษยที่อยู

                                                           
84ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาจีน, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2554 ), หนา 7-14. 
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ในสังคมชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติ เยิ้นจึงเปรียบเหมือนสิ่งที่แฝงอยูในวิถีชีวิตดังกลาว85เยิ้นจึง

หมายถึงความรัก และความเต็มอกเต็มใจที่จะปฏิบัติตอกันอยางเห็นอกเห็นใจ เพ่ือผลประโยชน

รวมกันของสวนรวม 

      (2) อ่ี หมายถึงความถูกตอง ชอบธรรม หรือ ความเหมาะสมจะกระทํา

สิ่งตาง ๆ ใหไดผลดีที่สุด ซึ่งขงจ้ือมีความเห็นวาคนเรานั้นสามารถแบงแยกความถูกผิดได ซึ่งวิธีการจะ

ใหเกิดความถูกตองชอบธรรมไดของจื้อไดกลาวไววา ใหศึกษาจากอดีต เรียนรูจากความถูกตอง ดีงาม 

วัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต และขงจื้อมีความเชื่อวา สุภาพบุรุษ จะยกยองความ

ถูกตองชอบธรรมไวเหนืออ่ืนสิ่งใด  

    (3) ความรักของพอแม และความรักพ่ีรักนอง ขงจ้ือเห็นวาสถาบันครอบ 

ครัวสําคัญที่สุดตองสามารถฝกคุณธรรมเรื่องความรัก ความเมตตา (เย้ิน) ใหเปนอยางดีโดยเริ่มจาก

ความรักระหวางบิดามารกับบุตร ความรักของพ่ีนองในครอบครัวตระกูลเดียวกันเพราะความรักนี้เปน

ความ รักที่เปนธรรมชาติมากที่สุด เมื่อมีความรักในเครือญาติครอบครัววงศตระกูล ก็ขยายไปเปน

ความรักตอเพ่ือนมนุษยที่อยูในสังคมรวมกัน ซ่ึงขงจ้ือเห็นวาความรักในสถาบันครอบครัวนี้เองจะเปน

จุดแข็งที่เชื่อมโยงไปสูรัฐบาลได อันจะสงผลใหผูนําหรือผูปกครองไดแผความรักไปสูประชาชนอันจะ

สงผลใหเกิดสังคมสันติสุขได  

    (4) ความรักตอบุคคลอ่ืนกลาวคือ เม่ือมีความรักในถาบันครอบครัว

ระหวางบิดามารดากับบุตร รวมถึงความรักระหวางญาติพ่ีนองมิตรสหาย ถือวาเปนคุณธรรมใน  

ครอบครัว สวนความรักตอคนอ่ืนจึงเปนคุณธรรมสําสําหรับสังคม ซ่ึงความรักตอคนอ่ืนนั้นมี 2 

ลักษณะดวยกันคือ ความซื่อสัตย และการเอาใจเขามาใสใจเรา ในทรรศนะของขงจ้ือความซ่ือสัตย

หมายถึง การอุทิศตนเพ่ือประโยชนของสวนรวมและชวยเหลือคนอ่ืน และความซ่ือสัตยตอหนาที่งาน

การของตนเองดวย สวนการเอาใจเขามาใสใจเราน้ันหมายความวาการปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางเห็นอก

เห็นใจเปนอยางยิ่ง 

    (5) มารยาทและพิธีกรรม หรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ขงจื้อมี

ความ เห็นวามนุษยท่ีสมบูรณตองมีมารยาท จรรยา ที่งดงาม เพราะมีความสอดคลองกับเย้ิน กลาวคือ 

เมื่อมนุษยมีความเทาเทียมกันในคุณธรรมแหงเยิ้นที่แฝงอยูกับทุกคน เม่ือมนุษยมีความเมตตากอกัน

ควรปฏิบัติตอกันอยางเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมนุษยทุกคนมีเยิ้นและความเคารพก็จะสงผลให

สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยไมมีความขัดแยงใด ๆ ทั้งสิ้น  ซ่ึงความเมตตาเปนสิ่งท่ีอยู

ภายในใจ แตตองแสดงออกมาภายในดวยความเคารพสวนพิธีกรรมหรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 

                                                           
85Archie J. Balhm, The Heart of Conducius (Southern lllinois: University Press, 

1977), p. 29 อางถึงใน ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาจีน, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 ), หนา 7. 
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ขงจื้อไดใหความสําคัญไมใชนอยเหมือนกัน เพราะขงจ้ือจะถือจารีตตามท่ีบรรพบุรุษหรือวัฒนธรรม 

ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตามแนวคิดการบริหารประเทศของขงจ้ือนั้นจะเนนคุณธรรมเปน

สารัตถะ เพราะปกครองท่ีดีคือรัฐบาลหรือผูปกครองตองมีคุณธรรม เม่ือผูปกครองมีคุณธรรมก็จะ

สงผลใหประชาชนหรือสังคมนั้นมีคุณธรรมไปดวยดังคําท่ีของจ้ือกลาววา “การปกครองคือการ

ตรงไปตรงมา ถาทานไปทางตรงใครเลาจะกลาไปทางท่ีคดเค้ียว”86และการปกครองประชาชนคือตอง

พัฒนาหรือทําใหจิตใจของประชาชนบริสุทธิ์ไมใชการใชอาชญาใหเขาหวาดกลัว  อนึ่งหลักความ

ยุติธรรมของขงจ้ือคือการปกครองท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมตอสังคม โดยตองเริ่มจากสถาบัน

ครอบครัวที่ตองมีความรักความเมตตาตอกัน และขยายไปสูเพ่ือนมนุษยจึงถึงผูปกครอง การแสดง

ความเมตตาน้ันตองแสดงออกดวยความเคารพออนนอม มารยาทงดงามและผูปกครองหรือรัฐบาล

ตองมีคุณธรรม ความถูกตองชอบธรรม และตองยึดตามหลักจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา สิ่ ง

สําคัญความยุติธรรมของขงจื้อนั้นสิ่งที่เปนสารัตถะคือความรัก ความเมตตา ความถูกตอง ชอบธรรม 

ของคนในสังคมเมื่อสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นก็จะสงผลใหความยุติธรรมเกิดขึ้นต้ังแตสถาบันครอบครัว สังคม 

จนสงผลถึงความยุติธรรมระดับประเทศชาติตอไป  

2.2.2.2 หลักความยุติธรรมสมัยใหม 

  หลักความยุติธรรมของตะวันออกในยุคสมัยใหมนี้แนวคิดหรือหลักการสวนใหญที่

เห็นไดชัดเจนจะเนนไปในทางการเรียกรองความเทาเทียมกัน ตลอดถึงการเรียกรองใหเกิดความ

ยุติธรรมขึ้นในสังคม เชน ดร.เอ็มเบ็ดการ มหาตมะ คานธี และทานพุทธทาสภิกขุ 

1) หลักความยุติธรรมตามแนวทางของ ดร.เอ็มเบ็ดการ ดร. เอ็มเบ็ดการ

เปนคนในวรรณะศูทรครอบครัวลําบากยากจนมาก และคนในวรรณะศูทรนี้ในสังคมของฮินดูก็จะมอง

วาเปนกลุมคนที่สกปรกโสมมเปนอัปมงคลแกผูที่ไดพบเห็นหรือเขาใกล87 เพราะในสังคมฮินดูจะแบง

ออกเปน 4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย เปนผูปกครอง นักรบท่ีดูแลปกปองประเทศ วรรณะพราหมณ

มีหนาที่สอนหนังสือทั้งหลักคําสอนทางศาสนาตลอดถึงทําพิธีกรรมทางศาสนาดวย และวรรณะศูทร 

เปนกรรมกร ซ่ึงจะถูกมองวาเปนคนชั้นตํ่าในสังคม ท้ัง 4 วรรณะนี้จะติดตัวมาตั้งแตเกิดไมอาจท่ีจะ

แกไขไดเลยโดยเฉพาะคนท่ีเกิด ในวรรณะศูทร ชางเปนวรรณะที่ตองทนทุกขยาก ขื่นขม กับการใช

                                                           
86Arthur Waley, The Analects of Confucius (New York: Vintage Books, 1938), 

p.17 อางถึงใน ปานทิพย ศุภนคร, ปรัชญาจีน, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหา    

วิทยาลัยรามคําแหง, 2554), หนา 12. 
87วิรัช ถิรพันธุเมธี, ดร.เอ็มเบ็ดการ รัฐบุรุษจากสลัม, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หนา 19. 
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ชีวิตเปนอยางยิ่ง ซ่ึง ดร.เอ็มเบ็ดการเคยกลาวไววาคนท่ีถือกําเนิดในวรรณศูทรนั้น “ถูกเหยียดหยาม

วาต่ําชากวาสัตวเดรัจฉาน”88 

   แมแตตัว ดร.เอ็มเบ็ดการเองก็ถูกคนในสังคมฮินดูกระทําเหมือนกับวา ดร.

เอ็มเบ็ดการไมใชมนุษยกลาวคือ89 เวลาท่ีไปเรียนหนังสือในโรงเรียนก็เหมือนใชชีวิตอยูบนนรก เพราะ

ครูหรือเพ่ือนรวมชั้นเรียนทุกคนลวนมาแตวรรณะพราหมณทั้งสิ้น เวลาอยูในหองเรียนก็ตองแยกนั่ง

โดยนั่งหลบอยูมุมหองเรียน ทั้งยังตองใชกระสอบขาด ๆ เพ่ือปูนั่ง ครูก็ไมยอมใหแตะตองหนังสือเรียน

และสมุดบันทึกได เมื่อเวลาอานบทโคลงภาษาสันสกฤตครูก็ไมอนุญาตใหอาน เพราะภาษาสันสกฤต

เปนภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์คนในวรรณะศูทรจะอานไมได  หรือแมแตเวลากระหายนํ้าก็ไมมีสิทธิที่จะตักน้ํา

ดื่มเองได ตองขอรองใหเพ่ือนที่มีจิตใจเมตตาตักน้ําใหโดยที่ตัวเองตองแหงนหนาขึ้นแลวใหเพ่ือนคอย 

ๆ เทน้ําลงใสปากเพ่ือใหรางกายไมถูกกับภาชนะน้ําหรือรางกายของเพ่ือนที่ชวยตักน้ําเทใสปากให  ท่ี

ทุกคนทําเชนนี้กับ ดร.เอ็มเบ็ดการ ก็เนื่องจากทุกคนที่อยูในสังคมฮินดูมีความเชื่อหากไปมีปฏิสัมพันธ

หรือถูกตองเน้ือตัวกับคนในวรรณะศูทรก็จะเกิดความอัปมงคลและเปนราคีตอชีวิตและครอบครัวของ

ตนเอง 

จะเห็นไดวาชีวิตของ ดร.เอ็มเบ็ดการนั้นไมมีที่ยืนในสังคมไดเลย เพราะคน

ที่เกิดในวรรณะศูทรจะถูกกระทําเหมือนไมใชมนุษยและเลวรายไปยิ่งกวาสัตวเดรัชฉานเสียอีก ดร.เอ็ม

เบ็ดการ “เขาคิดเสมอวาแมแตสัตวเดรัจฉานพวกฮินดูยังอนุญาตใหอยูในใตถุนบานของพวกเขาได 

สวนตัวเขาเองเปนคนเหมือนกันแท ๆ กลับถูกรังเกียจและกีดกันถึงขนาดนี้ ดังนั้นเขาจึงมีสภาพ

เลวรายยิ่งกวาสัตวในสายตาของชาวฮินดูผูนับถือศาสนาเดียวกับเขา”90 ดร.เอ็มเบ็ดการจึงพยายาม

ตอสูหรือทําทุกวิธีทางเพ่ือใหตัวเองไดมาซึ่ง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ใหมีความเทาเทียมเหมือน

วรรณะอ่ืน ๆ เห็นไดจาก ดร.เอ็มเบ็ดการพยายามดิ้นรนใหตัวเองไดมีการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

ปริญญาเอก 2 ใบ คือ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาลัยลอนดอน และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

จากมหาลัยโคลัม เบีย รวมทั้งสําเร็จเปนเนติบัณฑิต เหมือนเปนการเตรียมอาวุธ กลาวคือ ใชปญญา

เปนอาวุธพรอมทุกสถานการณที่จะเผชิญหนากับความอยุติธรรมไมวาจะเปนท้ังดานกฎหมาย การ 

เมือง เศรษฐศาสตร91 อยางไมเกรงกลัวตออํานาจใด ๆ ทั้งสิ้น เพ่ือใหความยุติธรรมเกิดข้ึนในสังคม 

ทั้งนี้ จุดมุงหมายอันแทจริงในชีวิตของ ดร.เอ็มเบ็ดการนั้นคือ “การทําลาย

ความอยุติธรรมใหหมดไปจากสังคมฮินดู และยกระดับฐานะของอธิศูทรขึ้นใหเปนที่ยอมรับวาพวกเขา

                                                           
88วิรัช ถิรพันธุเมธี, ชีวิตและงานของ ดร. เอ็มเบ็ดการ นักปฏิวัติสังคมของอินเดีย,       

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรสมัย, 2518), หนา 29. 
89เร่ืองเดียวกัน, หนา30-31. 
90เร่ืองเดียวกัน, หนา 66. 
91เร่ืองเดียวกัน, หนา 101-102. 
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นั้นคือมนุษยเหมือนคนในวรรณะอื่นเชน กัน”92 แมวาในประเทศอินเดียมีความเชื่อในเรื่อง “ความ

เปนศูทรเปนรอยมลทินอันนาขยะแขยง มีชีวิตอยูที่ไมผิดไปจากสัตวเดรัจฉานสืบตอกันมานานเปนพัน 

ๆ ป”93ก็ตามเขาไดทําทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองเชนกัน ดร.เอ็มเบ็ดการมีทรรศนะวา

การที่สังคมแบงชนชั้นไมมีความเทาเทียมกันเชนนี้มีความเชื่อในศาสนาแบบผิด ๆ เพราะศาสนาที่

แทจริงตองสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมซ่ึง ดร.เอ็มเบ็ดการใหความเห็นวา 94 ศาสนาท่ีแบง 

แยกคนนับถือออกเปนชนชั้นต่ําและชนช้ันสูง ศาสนาท่ีเหยียบย่ําศาสนนิกของตนเองใหมีสภาพเลว

เสียยิ่งกวาสัตวเดรัจฉาน ศาสนาเชนนี้ไมควรเรียกวาศาสนา เพราะศาสนาท่ีแทจริงตองไมสนับสนุน

หรือสงเสริมความอยุติธรรม ดวยเหตุนี้ ดร.เอ็ดเบ็ดการ ไดเสนอแนวคิดการปฏิรูปสังคม  ดร. เอ็ม

เบ็ดการเห็นวา95 ความหมายของคําวา “ปฏิรูปสังคม” (Social Reform) ในทรรศนะของตนน้ันมี  2 

ความหมายดวยกัน  ความหมายแรกน้ันหมายถึง  ปฏิรูปครอบครัวของชาวฮินดู  สวนความ หมายท่ี

สองนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมฮินดู ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมของฮินดูนั้น

หมายถึงการ “ปฏิวัติสังคม” ก็วาได 

   เมื่อ ดร.เอ็มเบ็ดการมีความแนวแนวาการจะทําใหวรรณะศูทรไดรับความ

ยุติธรรมตองปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมอินเดียใหได ในป ค.ศ. 

1924 เขาไดเริ่มดวยการจัดตั้งสถาบันสําหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือขจัดทุกข บํารุงสุข รวมทั้ง

เปนที่พ่ึงของวรรณะศูทรจึงไดสถาปนาสถาบันโดยมีชื่อวา “พาหิสกริต หิตการินี สภา” (Bahishkrit 

Hitakarini Sabha) วัตถุประสงคของสภานี้มุงเนนทําใหคนในวรรณะศูทรลืมตาอาปากได ใหวรรณะ

ศูทรมีความเทาเทียมกับวรรณะอ่ืน ๆ ในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดถึงเปนการสงเสริม

การดํารงชีวิตของคนในวรรณะศูทรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม สภาแหงนี้จึงเหมือนเปนจุดเริ่มตน

ที่จะปฏิวัติโครงสรางของสังคมอินเดียใหมีความยุติธรรมเกิดข้ึน 

   การตอสูเพ่ือใหความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนในวรรณะศูทรของ ดร.เอ็ม

เบ็ดการยังไมจบเพียงเทานี้และในท่ีสุดประวัติศาสตรของอินเดียที่มีมาอยางยาวนานมาเปนพัน ๆ ปก็

ถูกทําลายลง แตการทําลายคร้ังนี้ เปนสัญญาณจุดเริ่มตนของความยุติธรรมท่ีจะเกิดขึ้นในกลุมของคน

ฮินดู เม่ือรัฐมี “พระราชบัญญัติกําจัดความเปนศูทร” กลาวคือ96 จะไมมีศูทรในสังคมอินเดียตอไปอีก

แลว ใครจะกระทําย่ํายีหรือกลั่นแกลง ขัดขวางสิทธิตาง ๆ โดยอางวาพวกเขาเปนศูทรจะไมสามารถ

ทําไดอีกแลว ผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทําใหคนในวรรณะศูทรมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเทา

                                                           
92เร่ืองเดียวกัน, หนา 85. 
93เร่ืองเดียวกัน, หนา 136. 
94เร่ืองเดียวกัน, หนา 138. 
95เร่ืองเดียวกัน, หนา 96. 
96เร่ืองเดียวกัน, หนา 268-269. 
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เทียมกับคนในวรรณะอ่ืน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มีไดก็เพราะมาจากการผลักดันและตอสูของ ดร.

เอ็มเบ็ดการนั้นเอง ในเวลาตอมาไดรับเลือกใหเปนรัฐมนตรียุติธรรมคนแรกของอินเดียในระหวางที่

ดํารงตําแหนง ดร.เอ็มเบ็ดการก็ไดผลักดันกฎหมายที่เขาตอสูและเรียกรองมารวม 20 ป ไดเปน

ผลสําเร็จนั้นก็คือ“พระราชบัญญัติการเขาวัด” (Temple Entry Bill) วัตถุประสงคที่ออกกฎหมายนี้ 

เพ่ือกําจัดความ อยุติธรรมทางสังคม97เพราะคนในวรรณะศูทรไมมีสิทธิแมแตจะเขาไปรวมพิธีกรรม

ทางศาสนา อานคัมภีรพระเวท เม่ือมีพระราชบัญญัติฉบับนี้คนในวรรณะศูทรจึงมีสิทธิทัดเทียมกับ

วรรณะอ่ืน ๆ ไดทุกประการในพิธีกรรมทางศาสนา 

   พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ ดร.เอ็มเบ็ดการเรียกรองและผลักดันจน

ประสบผลสําเร็จ จึงเห็นไดวาการเรียกรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทัดเทียมของคนในวรรณะ

ศูทรเหมือนวรรณะอ่ืน ๆ เริ่มเกิดข้ึนในสังคมฮินดูแลวจากผลของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนั้นทําให

ความเปนศูทรสาบสูญไปจากสังคมอินเดียรวมถึงสามารถทําพิธีกรรมทางศาสนาไดอยางอิสระ ในเวลา

ตอมา ดร.เอ็มเบ็ดการก็ไดรับเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการรรางรัฐธรรม และรัฐธรรมนูญฉบับ

ดังกลาวน้ี 80 เปอรเซ็น ดร.เอ็มเบ็ดการเปนผูเขียนคนเดียวจึงไดรับยกยองวาเปนสถาปนิกผูออกแบบ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญอินเดีย รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดเวลานานถึง 7 ปในการจัดทํา และไดประกาศใช

เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  

   ดังนั้นจะเห็นไดวา ดร.เอ็มเบ็ดการใชเครื่องมือทางกฎหมายท่ีเปนกลไกของ

สังคมท่ีทุกคนตองปฏิบัติตามนํามาเปนตัวสรางความยุติธรรมใหกับคนในวรรณะศูทรโดยใหทุกคนใน

สังคมอินดูเมือ่เกิดมาแลวทัดเทาเทียมกันทุกคนไมมีการแบงชนชั้น กลาวคือ วรรณะศูทรจะถูกเอารัด

เอาเปรียบดวยการไมมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทุกอยางในสังคมเชน การศึกษา การจะพัฒนา

ตนเองใหพนจากวรรณะศูทร การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฯ  ส่ิงเหลานี้คนที่เกิดในวรรณะศูทรไม

อาจจะทําไดเลย  มากกวานั้นคือถูกคนในวรรณะอ่ืนมองในเชิงลบเสมอวาเปนคนชั้นตํ่า หามถูกตอง

เน้ือตัวเพราะถูกมองวาเปนสิ่งอัปมงคลช่ัวราย เลวรายย่ิงกวาสัตวเดรัจฉานใชชีวิตในสังคมเหมือนอยู

ในนรก แตสิ่งเหลานี้ ดร.เอ็มเบ็ดการก็ทําใหหมดสิ้นไปจากสังคมฮินดูไดในที่สุด 

2) หลักความยุติธรรมตามแนวทางของ มหาตมะ คานธี  ทานมหาตมะ 

คานธี ถือกําเนิดข้ึนในเดือนอาศวิน แรม 12 ค่ํา วิกรมศักราชปที่ 1925 หรือวันที่ 2 ตุลาคม 186998ที่

ประเทศอินเดียเปนนักตอสูเพ่ือความยุติธรรมโดยใชแนวทางอหิงสา และการกระทําของเขาไดกลาย

มาเปนแรงบันดาลใจใหกับใครอีกหลายคนท่ีตอสูเพ่ือความยุติธรรมในสังคมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

เชน อัลเบิรต ไอนสไตน มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร และ นางอองซาน ซูจี ที่ใชแนวทางอหิงสาตาม

                                                           
97เร่ืองเดียวกัน, หนา 277. 
98มหาตมะ คานธี, ชีวประวัติของขาพเจา My Life is My message M. K. Gandhi 

แปลโดย กรุณา กุศลาสัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพตะวันออก, 2552), หนา 27-28. 
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แบบของมหาตมะคานธี จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา “การกระทําโดยไมกระทํา”99 นั้น สงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสังคมอยางยิ่งใหญ 

   ในสังคมอินเดียยุคนั้นตองอยูภายใตอํานาจของประเทศอังกฤษ ถูกเอารัด

เอาเปรียบ กดข่ีขมเหงอยางมากหมาย รวมทั้งในประเทศแอฟฟริกาใตในชวงนั้นก็ไดมีการเหยีดสีผิว 

กลาวคือ คนผิวดําถือวาเปนทาส หรือเปนชนชั้นลางอีกกลุมหนึ่งในสังคม และมหาตมะ คานธี ก็ไดพบ

เจอเหตุการณดังกลาวนี้ดวยตนเอง จนตองทําใหมหาตมะ คานธี ลุกขึ้นมาตอสูกับความอยุติธรรมท่ี

เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือใหทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตลอดถึงไดรับความยุติธรรม  มหาตมะ 

คานธี ท่ีสามารถเอาชนะอยุความยุติธรรมได โดยไมไดใชวิธีการที่รุนแรง เสียเลือดเนื้อแตประการใด 

แตมหาตมะ คานธี ใชวิธีการที่เรียกวา อหิงสา หรือ สัตยานุเคราะห 

แนวทางอหิงสา หรือที่เรียกวา “สัตยานุเคราะห” หมายถึงแนวทางที่ไมใช

ความรุนแรง ต้ังมั่นในสัจจะ ความกลาหาญ เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการตอสู  กลาวคือ สาระ 

สําคัญของแนวทางอหิงสา หรือ “สัตยานุเคราะห” ที่เปนแนวทางจะทําใหเกิดความยุติธรรมขึ้นกับ

บุคคลและสังคม ในทรรศนะของมหาตมะ คานธีนับวาเปนความยุติธรรมท่ีเกิดจากความสงบ ความ

จริงใจ ความกลาหาญในสิ่งที่ชอบธรรม โดยที่ไมตองใชความรุนแรงโตตอบ แตใหใชสัจจะและความมี

เมตตาธรรมก็จะสามารถชนะศัตรูไดและความยุติธรรมก็จะบังเกิดมีขึ้นได ดังท่ีมหาตมะ คานธีเคย

กลาวไววา “เมื่อศัตรูพยายามท่ีจะบดขยี้ทาน ทานก็จะโตตอบดวยสัจจะและเมตตาธรรมอยางสูงสุด

เทานั้น แมกระนั้นก็ตามอาวุธเหลานี้ก็สามารถบรรลุผลสําเร็จไดมากกวาไฟหรือดาบเสียอีก”100 และ

สาระสําคัญหรือแกนแทที่เปนวิธีการสําคัญที่มหาตมะ คานธี ยึดถือในการปฏิบัติมี 3 ประการ คือ101 

    1) สัจจะ หรือความจริง คือกอนจะทําอะไรตองรูความจริงทั้งหมด

และตองตอสูบนพ้ืนฐานของความสัตยกลาวคือ กอนจะลงมือทําอะไรตองรูความเปนไป เปนมาของ

เรื่องนั้นอยางถองแท รูถึงความจริงที่เกิดขึ้น และก็เอาความจริงเขาสู และการกระทําทางกาย วาจา 

ใจ ตองอยูบนพื้นฐานของความสัตยจริง 

    2) อหิงสา ไมเบียดเบียนใหเสียเลือดเน้ือ ไมเอาความรุนแรง กลาว 

คือ ไมใชอาวุธ หรือความรุนแรงเพ่ือใหไดมาซึ่งความยุติธรรม แตการกระทํานั้นตองไมเบียดเบียน ไม

ทําราย ไมกลาวราย อยูบนพื้นฐานของความสงบเปนที่ตั้ง  

                                                           
99วิทยากร เชียงกูล, รวมภาพบันทึกชีวิตของท่ีสุดนักตอสูอหิงสา มหาตมะ คานธี The 

Soul of Mahatma Gandhi, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 2553), หนา 5. 
100เมอเรย เยอรทรูด, มหาตมา คานธี (Gandhiji: The Story of His Lief) แปลโดย 

เรืองอุไร กุศลาสัย, พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 2554), หนา 119. 
101อานนท จิตรประภาส, มหาตมะ คานธี มหาบุรุษแหงสัตยาเคราะห, (กรุงเทพมหานคร:

ยิปซี กรุป, 2556), หนา 69. 
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    3) การดื้อแพง คือไมปฏิบัติตาม ไมเชื่อฟง ไมใชอาวุธรุนแรง สูกับ

ผูปกครอง เรียกสิ่งเหลานี้วา สัตยาเคราะห เปนการตอสูกับส่ิงที่อยุติธรรม หรือไมชอบธรรม ท่ีเกิดขึ้น

ในสังคมดวยการขัดขืนไมยอมปฏิบัติตาม  

   ตามหลักสัตยาเคราะหของมหาตมะ คานธี หลักการใหญ 3 ประการที่

กลาวคือ สัจจะ อหิงสา และการดื้อแพง ยังมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เรียนรู ถึงวิธีรับใชมาตุภูมิ 

และการรับใชมาตุภูมิ และมีขอกําหนดหรือขอหามและขอบําเพ็ญไว 2 อยาง เรียกวา ศีล และ พรต 

ซึ่งนักสัตยาเคราะหตองปฏิบัติทั้งนี้ ศีล และพรต ในทรรศนะของทานมหาตมะ คานธี มีความหมาย

ดังน้ี102 

    1) ความต้ังมั่นอยูในสัจธรรม 

    2) ความต้ังมั่นอยูในอหิงสา 

    3) ความต้ังมั่นอยูในพรหมจรรย 

    4) การสังวรลิ้น 

    5) การสังวรอทินทาน หมายความถึง การบริโภค ส่ิงของท่ีเกินกวา

ความจําเปน 

    6) การไมถือตัวเปนเจาของสิ่งไร และไมแสวงหาสิ่งที่ไมจําเปน 

   ทั้งนี ้หลักการท่ีเรียนกวา พรต หรือ กรณีที่จะตองบําเพ็ญ ซึ่งเปนขอปฏิบัติ

ของนักสัตยาเคราะหตองปฏิบัติตามทรรศนะของทานมหาตมะ คานธี ดังนี้ 

    1) การใชสิ่งของเฉพาะที่เกิด หรือประดิษฐขึ้นในมาตุภูมิอินเดีย 

และตั้งมั่นอยูในวัฒนธรรมอินเดีย 

    2) ความไมกลัวภัยจากรัฐบาล จนถึงความตาย 

จะเห็นวาทาน มหาตมะ คานธี ไดวางแนวทางหรือกระบวนการในการตอสู

กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโดยใหใชแนวทางอหิงสา หรือ สัตยาเคราะห ท่ีไมนิยมใชความ

รุนแรงแตใหยึดมั่นในหลักสันติ และคุณธรรมซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลใหเกิดความสันติสุขข้ึน เฉกเชนดังที่

มหาตมะ คานธี กลาวไววา “หากเราทุกคนดําเนินชีวิตอันเพียบพรอมไปดวยคุณธรรมงาย ๆ และมี

สัจจะอยางที่ทานเองประพฤติปฏิบัติอยูแลวไซร อินเดียก็จะกลายเปนเมืองสวรรคโดยแนแท”103 และ

มหาตมะ คานธี นอกจากจะไดวางแนวทางการ ตอสูกับความอยุติธรรม แลวยังไดกลาวถึงสิ่งชั่วราย 7 

ประการท่ีจะกอใหเกิดอันตรายอยางยิ่งในสังคมหรือสงผลใหคนไมไดรับความยุติธรรม เพราะความชั่ว

                                                           
102สวามี สัตยานันทบุรี, มหาตมะคานธี ผูปฏิวัติอินเดีย, พิมพครั้งที่ 5, (พระนคร: อักษรสาร

การพิมพ, 2501), หนา 328-329. 
103เยอรทรูด เมอเรย, เร่ืองเดิม, หนา 255. 
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ราย 7 ประการดังกลาวน้ีสามารถทําลายลางมนุษยและสังคมอยางมหาศาลความชั่วรายเหลาน้ี

ประกอบไปดวย104 

1) ร่ํารวยแตไมทํางาน 

2) สุขสบายแตขาดหิริโอตตัปปะรูผิดชอบชั่วดี  

3) เขาใจแตปราศจากคุณสมบัติหรือความประพฤติ 

4) คาขายโดยไรศีลธรรมหรือหลักจริยธรรม 

5) เชี่ยวชาญในหลักการแตไมมีความเปนมนุษย 

6) ศาสนาที่ปราศจากการบวงสรวงบูชา 

7) การเมืองที่ปราศจากหลักการ 

อนึ่งความชั่วราย 7 ประการ ตามทรรศนะของมหาตมะ คานธี จะเห็นวา

ความชั่วรายท้ังหมดน้ีจะมีความเกี่ยวกับทางสังคมเปนสวนมากรวมถึงสภาพทางการเมืองดวย ซ่ึงใน

ทรรศนะของมหา ตมะคานธี มองวาสิ่งที่จะมาแกไขความช่ัวราย 7 ประการนี้คือ “มาตรฐานภายนอก

ที่ชัดเจนเปดเผย โดยขึ้นกับหลักธรรมชาติและกฎหมาย มิใชคุณคาทางสังคม”105 

   ดังนั้นความยุติธรรมตามทรรศนะของมหาตมะ คานธี จะเห็นวาเปนความ

ยุติธรรมทางสังคม กลาวคือ บริบทของสังคมของอินเดีย ทั้งในแอฟริกาใต ในชวงท่ีมหาตมะ คานธี ใช

แนวทางอหิงสา หรือ สัตยาเคราะห ตอสูกับสิ่งเหลานี้ เปนสังคมที่มีการแบงชนชั้นวรรณะ โดยเฉพาะ

เรื่องเหยียดสีผิว ใครเปนคนผิวดํา ก็จะถูกสังคมมองวาเปนคนชั้นตํ่า และในประเทศอินเดียก็ถูกครอบ 

งําดวยประเทศมหาอํานาจคือประเทศอังกฤษที่กดขี่ เอารัดเอาเปรียบ มหาตมะ คานธี ก็ไดลุกขึ้นมา

เพ่ือเรียกรอง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ใหทุกคนมีความเทาเทียมกัน ความยุติธรรมตามทรรศนะ

ของมหาตมะ คานธี จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือสังคมนั้นมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกัน  

และหัวใจสําคัญคือการไดมาซึ่งความยุติธรรมน้ันตองไมใชไดมาโดยวีธีการท่ีรุนแรง เสียเลือดเน้ือ แต

การจะบังเกิดความยุติธรรมขึ้นนั้นตองอยูบนพื้นฐานของหลักอหิงสา หรือ สัตยาเคราะห  เพราะจะสง 

ผลใหสังคมนั้นเกิดความสงบสุขตั้งแตภายในใจของประชาชนจนนํามาสูความสงบสุขของสังคมซึ่งถือ

วาเปนความยุติธรรมอยางแทจริง 

3) ความยุติธรรมตามแนวทางของทานพุทธทาสภิกขุ  หลักความยุติธรรม

ตามแนวของทานพุทธทาสท่ีไดกลาวถึงและเห็นไดชัดเจนจะเปนความยุติธรรมในลักษณะการวาง

โครงสรางทางสังคม หรือเปนความยุติธรรมทางสังคมน้ันเอง ซ่ึงทานพุทธทาสไดกลาวไววา “โลกใน

                                                           
104ธงไชย พรหมปก, มหาตมะ คานธี นักสู  อหิงสา, (กรุงเทพมหานคร: ตนธรรม, 2544), 

หนา 133-134. 
105เร่ืองเดียวกัน, หนา 133. 
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ปจจุบันนี้ไมมีความสงบสุข เพราะการเมืองไมเปนไปอยางถูกตอง” ดังนั้นรูปแบบของระบบการเมืองที่

ถูกตองซึ่งจะสงผลใหเกิดความยุติธรรมกับสังคมไดก็คือ “ธัมมิกสังคมนิยม”  

ธัมมิกสังคมนิยมในทรรศนะของทานพุทธทาสไดใหความหมายไวคือ “ธัม

มิก” มีความหมายวา “ประกอบอยูดวยธรรม”106 และ “สังคมนิยม” มีความหมายวา “ตองเห็นแก

สังคม เพราะฉะน้ัน เห็นแกตัวคนเดียวไมได”107 ดังนั้นความหมายของธัมมิกสังคมนิยมตามทรรศนะ

ของทานพุทธทาสคือ ใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวมของสังคมเปนหลักยึดถือประโยชนของ

มหาชนเปนพื้นฐานสําคัญ และใหปจเจกชนไมควรที่จะเห็นแกประโยชนของตนใหญ ไมเห็นแกตัว โดย

มุงหวังแตผลกําไรอยางเดียว สาระสําคัญคือทุกการกระทําตองประกอบดวยธรรม   

1) องคประกอบของธัมมิกสังคมนิยมตามทรรศนะของทานพุทธทาสมีดังน้ี 

    (1) ตองทําเพ่ือประโยชนของมหาชน กลาวคือตองทําเพ่ือประโยชน

สวนรวมของสังคม แตถายึดถือประโยชนของตนเองเปนใหญก็จะกลายเปนคนเห็นแกตัว เห็นแกได  

ซึ่งสิ่งเหลานี้ในที่สุดก็จะเปนตัวเลวรายท่ีทําลายระบบสังคมเสียเอง ดังนั้นสังคมหรือการเมืองท่ีดีตอง

เริ่มตนที่คนในสังคมมีความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวมถือประโยชนของสังคมเปนที่ตั้ง108 

    (2) การครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยหลักธรรมชาติแลวการถือ

ครอบครองกรรมสิทธิ์เปนเพียงแคสิ่งที่สังคมสมมติขึ้นเทานั้น จึงไมใครท่ีอาจจะครอบครองกรรมสิทธิ์

ยึดถือเปนของตนเองได แมแตตัวของเราเอง เราก็ไมใชเจาของท่ีแทจริง และกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

ตามแนวคิดของธัมมิกสังคมนิยมใหถือวาทรัพยสินเปนสมบัติของสังคม เพียงแตเรายืมเพ่ือทํา

ประโยชนเทานั้น109 

    (3) การแบงปนที่ดินทํากินกลาวคือ110 การจัดสรรท่ีดินตองเปดโอกาส

ใหสมาชิกทุกคนในสังคมมีที่ทํากินพอเหมาะ พอสมควรเพ่ือใหทุกคนไดมีที่ทํากิน แตจะถือการครอง

ครองเปนของตนแบบเด็ดขาดหามีได 

    (4) วัตถุประสงคของสหกรณ สหกรณนี้หมายถึง ตองมีการรวมกันของ

กําลังกาย กําลังทรัพย กําลังสติปญญาของคนในสังคมมา เพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี แลว

การทําเชนนี้ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับสังคมก็จะมีพลังมากกวาที่จะทําอยางตัวใครตัวมัน และการ

                                                           
106พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2548), หนา 83. 
107เร่ืองเดียวกัน, หนา 164. 
108พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2549), หนา 489. 
109เร่ืองเดียวกัน, หนา 459. 
110เร่ืองเดียวกัน, หนา 497. 
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ดําเนินการตาง ๆ ของสหกรณนั้น111ที่สําคัญทุกอยางตองเปนธรรม มีถือธรรมเปนใหญ เพราะถาไมมี

ธรรมในหัวใจ ก็จะเปนการรวมกันทําความชั่วใหเกิดข้ึนในสังคม112 

    (5) การแกปญหาสังคมโดยระบบคอมมูน ระบบคอมมูนคือเปนการ

จัดระบบในการแกไขปญหาของสังคมท่ีใหสอดคลองกับบริบทของสังคม ซ่ึงแตละปญหาที่เกิดขึ้นนั้น

ไมอาจท่ีจะแกไขดวยวิธีการเดียวเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไมวาจะเปนกระทํา กริยาท่ีกระทํา วัตถุ

ที่กระทํายอมมีความแตกตางกันไป113เชน คอมมูนที่ใชในการแกปญหาของภาคอีสาน ก็คงไมอาจจะ

นํามาเปนคอมมูลแกปญหาในภาคใตได เปนตน114 

    (6) การครองตนทั้งทางกายและใจ สมาชิกที่อยูในสังคมนั้นการประ

ครองตนทางกายและใจตองประกอบดวยธรรม การประครองตนทางกายตองมีวินัยที่คอยควบคุม

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข วินัยแบงออกเปน 2 

ประเภทดวยกัน  

        ก) วินัยอารยะกลาวคือ การมีหิริโอตตัปปะความละอายและเกรง

กลัวตอส่ิงที่ไมดี มีความรูสึกผิดชอบชั่วดีวาสิ่งไหนควรทํา ไมควรทํา โดยไมตองมีกฎหมายหรือใครมา

บังคับใหตองปฏิบัติ  

        ข) วินัยแบบตองใชแสคุมเพ่ือใชกับคนที่ไมมีจิตสํานึกรูชอบชั่วดี ซึ่ง

การะทําสิ่งเหลานี้จะนําไปสูความวุนวาย เดือนรอนของคนในสังคม จึงจําเปนท่ีจะตองมีกฎเกณฑเปน

ลายลักษณอักษรท่ีมาบังคับใหตองปฏิบัติตาม เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความ

สงบเรียบรอยขึ้นในสังคม  

สวนการครองตนทางใจ ตองทําจิตใจใหตั้งมั่นเหมือนดัง

สมณะคือมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด สวาง สงบ และการกระทําที่เปนกุศล ใชชีวิตประกอบไปดวยธรรม 

แตถาจิตใจอยูฝายตรงขามกับธรรม ก็คือฝายอธรรมหรือฝายมาร จิตใจก็จะเต็มไปดวยกิเลส โทสะ 

โมหะ โลภะ ชีวิตก็มืดบอด ดังนั้นระบบการเมืองจะดีไดประชาชนและผูนําตองใหความสําคัญกับวิถี

ชีวิตที่ตองประกอบไปดวยธรรมเทานั้น 

2) สาระสําคัญอันเปนหลักการของธรรมมิกสังคมนิยมหลักการอันเปน

สาระสําคัญของธัมมิกสังคมนิยมตามทรรศนะของทานพุทธทาสเนนใหความสําคัญตรงที่วาใหทุกคน

พยายามลด ละ เลิก ความเห็นแกตัว ไมเปนทาสของวัตถุนิยม แตจงถือประโยชนสวนรวมเปนใหญ 

ใหความสําคัญกับศีลธรรม ทานพุทธทาสเคยกลาวไววา ศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ  ดังนั้น

                                                           
111เร่ืองเดียวกัน, หนา 498. 
112เร่ืองเดียวกัน, หนา 499. 
113เร่ืองเดียวกัน, หนา 505. 
114เร่ืองเดียวกัน, หนา 510. 
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สาระสําคัญที่จะทําใหเกิดธัมมิกสังคมนิยม โดยทําใหเปนสังคมและระบบการเมืองท่ีดีไดทานพุทธทาส

กลาวไววาตองประกอบไปดวยดังนี้115 

      (1) ใหทุกคนยอมรับวา การเมืองคือศีลธรรม ศีลธรรมคือการเมือง  

      (2) ธรรมะกับการเมืองควรอยูดวยกัน 

                                  (3) ตองถืออุดมคติของพระโพธิสัตว  

                                  (4) ควรพัฒนาจิตใจคนไมใหหลงความสุขของวัตถุ  

      (5) สันติภาพควรเปนไปตามหลักศาสนา  

      (6) ธรรมะคือประโยชนที่แทจริงที่จะได  

      (7) ไมใหการเมืองเปนไปตามอํานาจกิเลสของตน  

      (8) อํานาจสูงสุดควรเปนความถูกตอง  

      (9) ไมมีคอรัปชัน  

      (10) ไมมีการคุมพวกเขาครองเมือง  

               (11) ไมใชอํานาจเปนธรรมแตใชธรรมะเปนธรรม  

      (12) การศึกษาควรทําใหคนเขาถึงธรรม  

      (13) คนควรยอมรับวาเกิดมาเพ่ือรับใชพระเจาหรือศาสนา 

      (14) ไมเปนทาสทางวัตถุ  

      (15) ศาสนาไมถูกใชเพื่อประโยชนทางการเมืองสกปรก  

      (16) ไมใหนักการเมืองมีกิเลสอยูเหนือกฎหมาย  

      (17) คนควรยอมรับวาพระเจาเปนสุดยอดของนักการเมือง  

      (18) ประเทศเล็ก ๆ ไมเปนสุนัขรับใชประเทศมหาอํานาจ  

      (19) ควรมีวิญญาณแหงประชาธิปไตยโดยแท  

      (20) มีประชาธิปไตยท่ีธรรมชาติกําหนด  

                             จะเห็นวาสาระสําคัญอันเปนหลักการของธรรมมิกสังคมนิยมคือ ธรรม 

กลาวคือ ฐานทางสังคมไมวาจะเปน ทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการการเมือง ตองถือ

ธรรมเปนใหญ มีธรรมเปนแกนสาร และตองใหความสําคัญกับศีลธรรม เพราะหากระบบการเมืองหรือ

การปกครองไรซึ่งศีลธรรม ก็จะทําใหสังคมเกิดความวุนวายและสามารถธํารงความยุติธรรมใหอยูกับ

สังคมได  

   ดังนั้นจะเห็นวาความยุติธรรมตามแนวคิดของทานพุทธทาสน้ันจะพูดในมิติ

ของระบบการเมือง ซึ่งการเมืองในทรรศนะของทานพุทธทาสตองมีศีลธรรมเปนฐานท่ีสําคัญ ทาน

พุทธทาสจงึไดวางโครงสรางและแนวทางที่จะทําใหสมาชิกในสังคมอยูดวยกันอยางสันติสุข ซึ่งตัวแปร

                                                           
115เร่ืองเดียวกัน, หนา 217-238. 
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หรือกลไกท่ีจะทําใหเปนสังคมท่ีดีมีความยุติธรรมได หรือทําใหระบบการเมืองมีความยุติธรรมก็คือ 

“ธัมมิกสังคมนิยม” ซ่ึงโครงสรางของสังคมนั้นตองอยูภายใตเงื่อนไขของธัมมิกสังคมนิยมถึงจะทําให

เกิดความยุติธรรมขึ้นมาไดสิ่งสําคัญควรใหทุกคนในสังคมมุงถือประโยชนของสังคมเปนใหญและสังคม

นั้นตองประกอบไปดวยศีลธรรม  ธัมมิกสังคมนิยมจึงเปรียบเหมือนเปนรัฐในอุดมคติที่จะสงผลใหเกิด

ความยุติธรรมตามทรรศนะของทานพุทธทาสก็วาได 

 อยางไรก็ตามจะเห็นวาทั้งสังคมตะวันตก และสังคมตะวันออกตางก็แสวงหาความยุติธรรม

เพ่ือธํารงไวในสังคมเชนกัน สวนความยุติธรรมตะวันตกจะมุงเนนองครวมวางโครงสรางของสังคมใน

รูปแบบท่ีเปนรูปธรรม เชน กฎหมาย หรือคําสั่งตาง ๆ เพื่อใหคนในสังคมไดรับความยุติธรรมอยางเทา

เทียมกัน แตสังคมตะวันออกจะเนนไปท่ีตัวบุคคลหรือผูปกครอง ตองมีคุณธรรม ถาผูปกครองเปนคน

ดีมีคุณธรรม ก็สามารถปกครองบานเมืองใหมีความยุติธรรมได ทั้งยังใหความสําคัญในเรื่องของ

ศีลธรรมที่มุงหวังใหคนในสังคมพัฒนาจิตใจของมนุษยใหเปนผูที่มีจิตใจท่ีดีงาม เม่ือมนุษยเปนคนดี มี

ศีลธรรม สังคมก็จะดีและมีความยุติธรรมตามไปดวย อนึ่งในบทตอไปจะไดกลาวถึงหลักความยุติธรรม

ในพุทธศาสนาท่ีกําเนิดขึ้นในดินแดนอารยธรรมของตะวันออก หลักความยุติธรรมที่ถือวาเปนหลัก

สากล เปนหลักความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ ศาสดาไมไดเปนผูบัญญัติหรือคิดขึ้นมาเอง ศาสดาเปนแต

เพียงผูคนพบแลวนํามาบอกตอเทานั้นเอง  
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  บทท่ี 3 

 

หลักความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
หลักความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาถือกําเนิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปดวยความอยุติธรรม 

แบงแยกชนชั้นของคนในสังคม มนุษยทุกคนเกิดมาไมมีความเทาเทียมกัน หลักความยุติธรรมในพุทธ

ศาสนาจึงเปรียบเหมือนเทียนที่ถูกจุดข้ึนในทามกลางความมืดมิด ใหมนุษยไดมีแสงสวางสองนําทาง

ชีวิตอยูบนหนทางแหงปญญา อันจะสงผลใหสังคมเกิดความยุติธรรมไดอยางแทจริง ทั้งนี้จะได

กลาวถึงความเปนมา ความหมาย ประเภท หลักการวาดวยความยุติธรรม และวิธีการสรางความ

ยุติธรรมตามแนวทางของพุทธศาสนา  

 

3.1 แนวคิดพระพุทธศาสนากับความยุติธรรม 

 

 พระพุทธศาสนานั้นถือกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,600 ปมาแลว ในแผนดินชมพูทวีป ใน

ปจจุบันก็คือประเทศอินเดีย เนปาล และพระพุทธศาสนาก็ไดเขามาในประเทศไทยต้ังแตยุคกรุง

สุโขทัย ซึ่งกอนพระพุทธศาสนาจะกําเนิดข้ึนคือสมัยกอนพุทธกาลในสังคมชมพูทวีปสวนมากจะนับถือ

ศาสนาพราหมณ – ฮินดู และในสังคมภายใตแนวคิดของศาสนาพราหมณ – ฮินดู จะไมมีความเทา

เทียมของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม แตเม่ือพระพุทธศาสนากํานิดขึ้นมาพรอม

กับแนวคิดที่มีความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสอมภาค เพราะมนุษยทุกคนที่เกิดมามี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกันไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ 

 ทั้งนี้หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นถือวาเปนสัจธรรม กลาวคือ116 หลักธรรมท้ังปวงนั้น

ไมใชมนุษยเปนผูบัญญัติข้ึน และพระพุทธเจาก็ไมไดบัญญัติขึ้นมาเอง แตเปนกฎของธรรมชาติ หรือถา

วาเปนการบัญญัติ ก็ถือวาธรรมชาติบัญญัติ แลวพระพุทธเจาทรงเปนผูคนพบจึงเอามาบอกตอตามท่ี

เปนจริง ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือใสความคิด ความเห็นของตนเองเขาไปท้ังนั้น และก็ไมมีเหตุผล

ของมนุษยรวมอยูในนั้นดวย แตหลักธรรมทั้งปวงคือความจริงที่เด็ดขาดของธรรมชาติทั้งสิ้น 

                                                           
116พุทธทาสภิกขุ, ตุลาการิกธรรม คําบรรยายหลักพุทธศาสนา อบรมผูจะทรงโปรดเกลา ฯ 

เปนตุลาการ เลม 2, พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ 2543), หนา 354.  
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 3.1.1 ความเปนมาของความยุติธรรม 

 ในประเทศอินเดียถือวาเปนดินแดนท่ีกําเนิดศาสนาหลายศาสนาดวยกันหนึ่งในน้ันก็คือ

พระพุทธศาสนาหรืออาจจะกลาวไดวาเปนแหลงกําเนิดปรัชญาตะวันออกก็วาได ซึ่งภาพรวมของ

ปรัชญาอินเดียไมไดมุงสอนใหรูแตเพียงอยางเดียว แตยังสงเสริมใหมีการนําไปปฏิบัติดวย 117ปรัชญา

กับการดําเนินวิถีชีวิตจึงมีความสัมพันธกันเปนอยางยิ่ง จะเห็นไดจากคติปรัชญาโบราณของอินเดียที่

กลาววา “จงเปนอยูอยางงาย ๆ แตคิดใหสูง ๆ”118จากคํากลาวนี้ทําใหเห็นวาปรัชญาอินเดียมุงสอนให

มนุษยนั้นดําเนินวิถีชีวิตแบบเรียบงาย แตใหความสําคัญกับการฝกฝนพัฒนาจิตใจของตนใหดียิ่ง 

เพราะเมื่อเราไดพัฒนาจิตใจของเราดีแลว หรือรูเรื่องของตัวเราดีแลว เรื่องโลกหรือเรื่องอ่ืน ๆ ใน

สังคมก็ยอมรูและสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย119 

ทั้งนี้สังคมอินเดียสมัยกอนยุคพุทธกาล แนวคิดที่มีอิทธิพลตอสังคมคือคัมภีรพระเวท หรือ

อาจกลาวไดวา“แหลงกําเนิดแนวความคิดของอินเดีย ไดแก คัมภีรพระเวท”120 และยุคของพระเวท 

(Vedic Period)  “เร่ิมตั้งแตประมาณ 1,000 ป ถึง 100  ป กอนพุทธกาล”121  แตก็ไดมีนักวิชาการที่

ศึกษาดานประวัติศาสตรของปรัชญาอินเดียคือ “ศาสตราจารย ดร. ราธกฤษณันท ไดใหทัศนะวา 

ปรัชญาพระเวทเกิดกอนพุทธกาลประมาณ 1,000 ป”122 แตสําหรับคัมภีรพระเวทถือกําเนิดขึ้นหรือ

เรียกวา “ยุคพระเวท เร่ิมตั้งแต 2,000 – 800 ป กอนคริสตกาล”123 

สําหรับคําภีรพระเวทนั้นไมปรากฏชื่อผูแตงหรือศาสดาผูกอตั้ง 124แตก็ไดมีนักประวัติศาสตร

ไดศึกษาเพ่ือหาท่ีมาของคัมภีรพระเวทซึ่งก็มีหลากหลายความคิดดวยกัน ซึ่งบางประวัติศาสตรก็บอก

วาคัมภีรพระเวทเปนคําสอนหรือโองการของพระเจาที่ไดมาบอกแกฤาษีแลวฤาษีก็ไดนําคําสอนนั้นมา

บอกแกพวกอารยัน หรือตามหลักฐานท่ีเลาสืบตอกันมาวา ฤาษีเวทวยาสะ เปนแตงคัมภีรพระเวท

                                                           
117อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา   

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 3. 
118เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
119เร่ืองเดียวกัน, หนา 6. 
120สารัตถปรัชญาอินเดีย, แปลจาก The Essentials of Indian Philosophy แปลโดย 

สุขุม ศรีบุรินทร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2531), หนา 1. 
121สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก 

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 3. 
122ทองหลอ วงษธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส, 2535), 

หนา 37. 
123ประยงค แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2547), หนา 6. 
124ทองหลอ วงษธรรมา, เร่ืองเดิม, หนา 21. 
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ขึ้นมา หรือคัมภีรพระเวทน้ันเปนคัมภีรที่สืบถอดกันมารุนตอรุนโดยท่ีอาจารยถายทอดใหแกลูกศิษย

และก็จดจํากันมา แตสําหรับพวกพราหมณถือวา พระเวทเกิดขึ้นจากการฟงจากพระพรหม คือ พระ

พรหมเปนผูประทานใหโดยผานทางพราหมณ125 

ซึ่งคัมภีรพระเวทจะเปนคัมภีรที่วางกฎเกณฑทางสังคม ตลอดถึงรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับ

ชีวิตความเปนอยูความเช่ือและสถาบันตาง ๆ126กลาวคือถาเปรียบเทียบคัมภีรพระเวทในยุคปจจุบันนี้

ก็คือรัฐธรรมนูญ เพราะคัมภีรพระเวทจะกําหนดโครงสรางของสังคม วิธีระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ของ

สังคม โดยเฉพาะกําหนดเรื่องวิถีชีวิตของคนในสังคมอินเดียในสมัยนั้นดวย เชนเรื่องการกําหนดชนชั้น

ของคนในสังคม โดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 100 ปกอนพุทธกาล ไดเกิดวรรณะทั้ง 4 ขึ้น127มีดังนี้128 

1) วรรณะกษัตริย เปนวรรณะของผูปกคอรง หรือนักรบท่ีมีหนาที่ปกปองบานเมือง 

ทําศึกสงครามปองกันประเทศเวลามีภัยหรือศัตรูรุกราน 

2) วรรณะพราหมณ มีหนาที่ทําพิธีหรือประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ดานศาสนา และทํา

หนาที่ศึกษาพระเวทตลอดถึงการสืบทอดคัมภีรพระเวท 

3) วรรณะแพทย เปนพวกที่มีอาชีพเกษตรกร ทําการคาขาย หรือผูประกอบการตาง 

ๆ ซึ่งถือวาเปนวรรณะของคนสวนใหญในสังคม 

4) วรรณะศูทร เปนวรรณะที่ใชแรงงานหนัก และเปนพวกรับใชหรือรับจางทํางาน

ใหกับวรรณะอ่ืน ๆ  

วรรณะท้ัง 4 นี้เปนบทบัญญัติไวในคัมภีรพระเวท และเปนคัมภีรที่ศาสนาพราหมณยึดถือ

ปฏิบัติตาม และทุกคนจะตองปฏิบัติตามดวยเชนกัน ในคัมภีรของพระเวทยังไดกลาวถึงคนท้ัง  4 

วรรณะเกิดมาจากไหน เชน วรรณะกษัตริยเกิดจากพาหาพระพรหม วรรณะพราหมณเกิดมาจากพระ

โอษฐของพระพรหม วรรณะแพศยเกิดจากสวนรางกายของพระพรหม และวรรณะศูทรเกิดจากเทา

ของพระพรหมจึงเปนวรรณะท่ีต่ําสุดแตก็ไดมีอีกวรรณะคือเปนพวกท่ีเกิดจากการแตงงานขามวรรณะ

ทั้ง 4 เรียกวา วรรณะจัณฑาล ถือวาเปนวรรณะนอกรีตในสังคมและเปนที่รังเกียจของวรรณะอ่ืน ๆ  

บริบทของสังคมกอนสมัยพุทธกาลจะเห็นวาคัมภีรพระเวทมีอิทธิพลมากตอวิถีชีวิตและระบบ

ของสังคมในอินเดีย แตสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือเรื่องชนชั้นของคนในสังคมที่แสดงออกผานทาง

วรรณะท้ัง 4 ชี้ใหเห็นวาไมมีความเทาเทียมของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค มีแตความอยุติธรรมใน

สังคมอินเดีย วรรณะนั้นเปรียบเสมือนเปนตัวลิขิตวิถีชีวิตของคนในอินเดียทุกอยาง เชน การจะตักน้ํา

                                                           
125เร่ืองเดียวกัน, หนา 37. 
126ประยงค แสนบุราณ, เร่ืองเดิม, หนา 6. 
127เร่ืองเดียวกัน, หนา 10. 
128สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดียประวัติและลัทธิ, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก 

พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), หนา 23-24. 
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ขึ้นมาดื่ม การรวมรับประทานอาหาร จะแตงงานกับใคร  ตลอดถึงสิทธิที่จะมีโอกาสในการไดเขารับ

การศึกษาในโรงเรียนสิ่งเหลานี้จะถูกกําหนดหรือวางกฎเกณฑไวโดยวรรณะ129  หรือในคัมภีรฮินดู

โบราณคือ130คัมภีรมานุมูรติ และโคตมธรรมศาสตรไดบัญญัติขอปฏิบัติ ไมอนุญาตใหวรรณศูทร และ

จันฑาลครอบครองสมบัติไดมากไปกวาสุนัขและปลาและไมสามารถที่จะศึกษาหรือเขาถึงคัมภีรพระ

เวทไดเลย หากผูใดละเมิดก็มีบทลงโทษตามท่ีบัญญัติไวดังนี้ 

  1) หากมันผูน้ันบังอาจเจตนาลอบฟงพระเวท หูของมันจักตองถูกกรอกดวยตะก่ัว 

  2) หากมันผูนั้นบังอาจสวดมนตพระเวท ล้ินของมันจักตองถูกตัด 

  3) หากมันผูนั้นบังอาจทองจําพระเวท รางของมันจักตองถูกสับออกเปนสองทอน 

ดังนั้นสังคมอินเดียเปนสังคมที่ไมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันเต็มไปดวยความอยุติธรรม 

เพราะชีวิตของคนในสังคมอินเดียถูกบล็อกไวในคําภีรพระเวทไมอาจที่จะกําหนดหรือลิขิตชีวิตของ

ตนเองไดไมมีใครท่ีอาจจะปฏิเสธระบบวรรณะได แตการปฏิวัติระบบวรรณะเริ่มเกิดขึ้นโดยการปฏิวัติ

ครั้งสําคัญเมื่อพระพุทธศาสนาถือกําเนิดขึ้นโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือศตวรรษท่ี 5 กอน

คริสตกาล ซ่ึงพระพุทธเจาไมเห็นดวยกับระบบวรรณะทั้ง 4 พระพุทธศาสนามีแนวคิดที่ตรงขามกับ

ศาสนาพราหมณ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องวรรณะพระพุทธศาสนากอกําเนิดขึ้นเพ่ือปฏิรูป และยกเลิก

การฆาสัตวและมนุษยในพิธีบูชายันตามแนวคิดของศาสนาฮินดูและยกเลิกการเขมงวดในเร่ืองวรรณะ

ตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในคัมภีรพระเวทท่ีคนในอินเดียตองถือปฏิบัติ 131โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับเทพ

เจาหรือเร่ืองพระพรหมตามแนวคิดของพราหมณพระพุทธศาสนาปฏิเสธเร่ืองนี้โดยสิ้นเชิงเพราะหลัก

คําสอนหรือ “หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาตรงตามความเปนจริงตามความเจริญทางวิทยาศาสตร 

ในศตวรรษท่ี 20 นี้”132เพราะมนุษยจะดีจะชั่วจะมีคุณคาหรือไม ไมไดขึ้นอยูเพราะชาติกําเนิดตาม 

ชนชั้นวรรณะตามหลักการของวรรณะพรหมณดังที่พระพุทธองคตรัสวา133 

                                                           
129นเรนทรา จาดฮาฟ, Untouchables, แปลโดย วีระยุทธ เลิศพูลผล, (กรุงเทพมหานคร: 

อรุณการพิมพ, 2550), หนา 18. 
130เร่ืองเดียวกัน, หนา 15-16. 
131A. L. Bashma, The Wonder that was that was India (Delhi: Rupa, 1974),    

p. 258 อางถึงใน ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง, ความคิดสําคัญในปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: 

โอเดียน สโตร, 2530), หนา 17. 
132Sarvepalli Radhakrishnan, Indian Philosophy Volume 2, (New York, NY:    

Oxford University Press, 1996) p. 342 อางถึงใน ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง, ความคิดสําคัญใน    

ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2530), หนา 17. 
133เร่ืองเดียวกัน, หนา 17. 
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 “มนุษยไมไดเปนคนชั่ว เพราะชาติกําเนิดไมไดเปนคนดี เพราะชาติกําเนิดแตเปนคนชั่ว ก็

เพราะการกระทําเปนผูประเสริฐ ก็เพราะการกระทํา”134“หวานพืชเชนใด ยอมไดผลเชนนั้นผูทํากรรม

ดียอมไดผลดี ผูทํากรรมช่ัว ยอมไดผลชั่ว”135 

จะเห็นวามนุษยไมไดเปนคนชั่วหรือคนดีเพราะเกิดตามชนชั้นวรรณะตาง ๆ ตามแนวคิดของ

วรรณะท่ีไดแบงคนออกเปน 4 วรรณะแตมนุษยจะดีจะชั่วหรือจะมีคุณคาข้ึนอยูที่การกระทําของคน ๆ 

นั้น เพราะดีชั่วอยูที่ตัวทํา สูงต่ําอยูที่ทําตัว จึงอาจกลาวไดวา“พระพุทธเจาเปนผูสรางสันติภาพใหแก

อินเดียและแกโลกเพราะพระพุทธเจาสอนถึงหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ”136 ทําใหคน

อินเดียสามารถใชชีวิตในสังคมอยางเทาเทียมกันมีอิสรภาพในการท่ีจะลิขิตชีวิตของตนเองไดตามหลัก

คําสอนของพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนานั้นไดรับการยกยองวาเปนประทีปแหงชีวิต คือ

เปนหลักปฏิบัติที่ใชในการดํารงชีวิตเพ่ือนําไปสูความเจริญความสุขและความดีงามของคนในสังคม137 

ที่สําคัญพระพุทธศาสนาไมมีการแบงแยกชนชั้นเปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงธรรมหรือบรรลุ

ธรรมได จะเห็นไดวาความเทาเทียมกันเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาพในสังคมอินเดียเริ่มกําเนิด

ขึ้นมาพรอมกับพระพุทธศาสนาแมวาพระพุทธศาสนาจะไมพูดไวโดยตรง แตขอปฏิบัติหรือหลักคํา

สอนของพระพุทธศาสนานั้นชี้ใหเห็นชัดวาทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทา

เทียมกัน138อธิบายไดดังนี้คือ 

 1) สิทธิ หมายถึง “ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันที่จะ

กระทําการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบุคคลอ่ืน”139 กลาวคือมีสิทธิในชีวิตรางกายตลอดถึงทรัพยสินของ

ตนเอง ท้ังนี้ สิทธิในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง มนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการท่ีจะดูแล

ตัวเองไมใหทุกข ตลอดถึงสิทธิในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใหเขาพนจากความทุกข สารัตถะของสิทธิ

ตามแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาคือ “การให” ดังจะเหน็ไดจากตัวอยางในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ

                                                           
134ขุ.ชา.สตฺตติ. (ไทย) 25/142/532 
135สํ.ส. (ไทย) 15/256/347 
136วิรัช ถิรพันธเมธี, ชีวิตและงานของ ดร.เอ็มเบ็ดการ นักปฏิวัติสังคมอินเดีย , (กรุงเทพ 

มหานคร: โรงพิมพอักษรสมัย, 2518), หนา 149. 
137สารัตถปรัชญาอินเดีย, เร่ืองเดิม, หนา 62. 
138สโรช สันตะพันธุ, พระพุทธศาสนากับหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน , คนวันที่ 1 

มิถุนายน 2556 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=931 
139มานิตย จุมปา, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,

พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพมหนคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), หนา 105.  
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ที่แสดงความหมายของคําวา “สิทธิ”140 ไดอยางชัดเจน เปนเหตุการณที่เจาชายเทวทัตตกับเจาชาย

สิทธัตถะแยงความเปนผูมีสิทธิในหงสตัวหนึ่ง กลาวคือ ครั้นเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุ  12  พรรษา 

ทรงเสด็จประพาสอุทยาน พรอมพระสหายหนึ่งในนั้นมีเจาชายเทวทัตตดวย ทั้งเจาชายเทวทัตตกับ

เจาชายสิทธัตถะเปนญาติใกลชิด คือเปนลูกพ่ีลูกนองกัน แตทั้ง 2 พระองคมีอัธยาศัยที่แตกตางกันเปน

อยางมาก เจาชายสิทธัตถะเปนมีที่มีความเมตตากรุณา และคอยชวยเหลือผูที่ตกทุกข ไดยากอยูเสมอ 

สวนเจาชายเทวทัตตเปนคนเกเร มีจิตใจที่โหดเหี้ยม ชอบฆาสัตว 

ในวันนั้นเจาชายเทวทัตตไดใชธนูยิงหงสตัวหนึ่งที่อยูในอุทยาน ลูกศรไดถูกตรงปก

หงส ทําใหหงสตกลงบนพ้ืนและเจาชายสิทธัตถะไดเห็นหงสตัวนี้จึงรีบชวยเหลือหงสดวยถอดลูกศร

ออกจากปกแลวใชใบไมที่เปนยาใสบาดแผลเพ่ือรักษาหงสใหหายจากอาการบาดเจ็บ  เมื่อเจาชาย

เทวทัตตมาพบจึงไดขอหงสตัวนี้คืน เพราะตนเองเปนผูยิงหงสตัวนี้ได  แตเจาชายสิทธัตถะก็ไมยอมคืน

ใหพรอมทรงตรัสวา “การใหชีวิตจึงไดชื่อวามีสิทธิ์เปนเจาของชีวิตของสัตวน้ันสวนผูหวังฆาทําลาย

ชีวิต ไมสมควรมีสิทธิ์เปนเจาของชีวิตนั้น” 

เร่ืองนี้จึงไมยุติและไดเชิญนักปราชญมาชวยตัดสิน ท่ีประชุมก็ไดมีการถกเถียงและมี

ความเห็นเปนสองฝาย ฝายแรกก็เห็นวาหงสตัวนี้ควรเปนของเจาชายเทวทัตตเพราะเจาชายเทวทัตต

เปนผูยิงมันตกลงมา หรืออีกฝายก็เห็นวาหงสตัวนี้ควรจะเปนของเจาชายสิทธัตถะเพราะเปนผูไดชวย 

เหลือชีวิตหงสไว  ในท่ีสุดนักปราชญในท่ีประชุมท้ังหมดจึงไดลงความเห็นตามถอยคําประกอบดวย

เหตุและผลที่เท่ียงธรรมของนักปราชญหนุมทานหนึ่งท่ีกลาววา “ชีวิต แนนอนวาตองเปนของผูที่   

พยายามชวยเหลือ ชีวิตตองไมตกเปน ของผูที่หวังจะทําลาย” จะเห็นวาสารัตถะที่สําคัญของสิทธิ

ในทางพระพุทธศาสนาคือ ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการจะทําใหตัวเองพนทุกข และชวยเหลือให

คนอ่ืนพนจากความทุกข ชวยเหลือใหเขามีชีวิตอยูบนหนทางแหงความดีงาม นอกจากน้ีในคําสอนของ

พระ พุทธศาสนาก็ไดมีขอปฏิบัติหรือคําสอนท่ีไมใหละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และเปนการใหเคารพตอสิทธิ

ของผูอ่ืน ใหเครารพตอสิทธิในรางกาย ทรัพยสิน ชื่อเสียง ของผูอ่ืน เปนขอปฏิบัติของ ศีล 5141

ประกอบไปดวย 1) ปาณาติบาต หามฆาสัตว 2) อทินนาทาน หามลักทรัพย 3) กาเมสุมิจฉา จารา 

หามละเมิดภรรยาผูอ่ืน 4) มุสาวาท หามพูดเท็จ 5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา (มชฺชปานา สฺญ

                                                           
140พุทธทาสภิกขุ, พุทธประวัติ สําหรับเยาวชน, คนวันที่ 1 มิถุนายน 2556 จาก http:// 

www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7822 
141ที.สี. (ไทย) 9/7-10/3-4. 
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โม โย จ)142หามด่ืมน้ําเมาจะเห็นไดวาศีล 5 ใหความสําคัญเรื่องความเทาเทียมกันในเร่ืองสิทธิของ

มนุษยเปนอยางมากคือ143 

1) ทุกคนในสังคมตองเคารพสิทธิ ในชีวิตรางกายของเพ่ือนมนุษยและสัตว

อ่ืน ๆ ดวย กลาวคือ เวนจากการเบียดเบียนและทํารายซึ่งกันและกัน 

2) ทุกคนในสังคมตองเคารพสิทธิ ในทรัพยสินของผูอื่นดวยไมไปละเมิด 

หรือทําใหทรัพยสินของบุคคลอ่ืนตองเสียหาย  

3) ทุกคนในสังคมตองเคารพสิทธิ ในสามีภรรยารวมถึงบุคคลอันเปนท่ีรัก

และหวงแหนของผูอื่นไมไปทําในทางท่ีเสื่อมเสียทาง ลวงละเมิดลูกเมียผูอื่น 

4) ทุกคนในสังคมตองเคารพสิทธิ ไมดูหมิ่น หรือกลาวรายตอผู อ่ืนดวย

ขอความอันเปนเท็จหรือไมพูดในสิ่งที่เปนอกุศล หรือในทางท่ีเสียหาย 

หลักการของศีล 5 จะเห็นไดชัดเจนและเปนหลักสําคัญของการเคารพในเรื่องสิทธิ 

หรือทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันซึ่งสิทธิในมโนทัศนของพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สิทธิตาม

ธรรมชาติ และสิทธิที่ไดมาจากสิทธิตามธรรมติ144  

   1) สิทธิตามธรรมชาติกลาวคือสิทธิชนิดนี้ไดมาตั้งแตกําเนิดซึ่งถือวาเปน

สิทธิที่มีอยูตามธรรมชาติ นั้นก็คือสิทธิในชีวิต แมมนุษยมีความแตกตางในดานวัฒนธรรม ประเพณี 

ศาสนา ฐานะจนหรือรวย ตลอดถึงความสมบูรณของรางกายหรือพิการ แตสิ่งท่ีมนุษยทุกคนมี

เหมือนกันก็คือรักชีวิตของตัวเอง คนอ่ืนจะมาทําอะไรมิได พรอมท่ีจะปกปองไมใหคนอ่ืนมาละเมิดตอ

ชีวิตรางกายของตัวเองหรือมากลาวหมิ่นประมาทศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย หรือกลาวใหรายในส่ิงที่

ไมชอบธรรมหรือไมถูกตอง จะกระทํามิไดเพราะ“ความแตกตางกันนั้นไมใชสาระสําคัญของความเปน

มนุษย พุทธศาสนายอมรับวามนุษยทุกคนเปนคนเทาเทียมกัน”145ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติดังกลาวนี้ได

อยูศีลขอท่ี 1 และ 4  

   2) สิทธิที่ไดมาจากสิทธิตามธรรมชาติ เปนสิทธิสืบเนื่องจากสิทธิตามธรรม 

ชาติเปนพื้นฐานแลวใชสิทธิดังกลาวนั้นใหไดมาซึ่งทรัพยสิน หรือสิ่งของตาง ๆ หรือ “อางการเปนเจา 

ของในทรัพยสิน พุทธศาสนาเรียกวา เปนของของตนหรือตนเปนเจาของ และเปนของท่ีพ่ึงพิงจนเกิด 

                                                           
142มงฺคลตฺถทีปนี (ทุติโย ภาโค), พิมพครั้งที่ 16, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2551), หนา 127. 
143ประชา หุตานุวัตร, พุทธศาสนากับความยุติธรรมทางสังคม และสังคมที่พึ่งปรารถนา 

ในทัศนะของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533), หนา 7-8. 
144วันวร จะนู, มโนทัศนเรื่องความยุติธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท, (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 56. 
145เร่ืองเดียวกัน, หนา 57. 
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หรือเกิดโดยอาศัยตน”146 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็มีการกลาวเรื่องไวอยางชัดเจนวา“..ดวยโภค

ทรัพย ที่ตนมาไดดวยความขยันหมั่นเพียร สั่งสมขึ้นดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัว เกิดขึ้นโดยชอบ

ไดมาโดยถูกตอง... สาวกผูเจริญในธรรมวินัยนี้ยอมเล้ียงตนเองใหเปนสุข เอิบอ่ิมบริหารใหเปนสุขโดย

ชอบ เล้ียงมารดาบิดาใหเปนสุข...เล้ียงบุตร ภรรยา คนใช คนงาน และบริวารใหเปนสุข...เล้ียงสหาย 

เพ่ือนฝูงใหเปนสุข เอ่ิบอ่ิม... ยอมใชปองกันอันตรายทั้งหลายที่เกิดแตไฟ น้ํา...”147จะเห็นไดวาสิทธิที่

ไดมาจากธรรมชาติก็คือการท่ีตนเองแสวงหาทรัพยสิน หรือสิ่งของตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนิน

ชีวิตตลอดถึงการมีภรรยาสิ่งที่กลาวมานี้ตองไดมาโดยถูกตองชอบธรรม ส่ิงเหลานี้ใครจะมาละเมิดมิได

ถือวาเปนสิทธิของเรา 

ดังนั้นจะเห็นวาในเรื่องศีล 5 ถือวาเปนหลักสากลของคนในสังคมไมวาคนในสังคม

จะแตกตางดาน เพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีหรือสังคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และเผด็จการ หรือแมแตชนเผาตาง ๆ ท่ียังอาศัยอยูในปา ตลอดถึงสัตยเดรัจฉานทุกชนิด จะมีสิ่งที่

เหมือนกันนั้นก็คือ ไมชอบใหผูใดอ่ืนมาทําไมมีดีกับชีวิตรางกายขโมยทรัพยสินของตนท่ีหามาได  

ลวงเกินลูกเมียของคนอ่ืน พูดโกหกหลอกลวงหม่ินประมาท ตลอดถึงเสพของมึนเมาจนนําไปสูการทํา

ผิดทั้ง 4 อยางที่กลาวมา  จึงกลาวไดวา 5  ขอนี้เปน “หลักสากล” ที่คนในสังคมตลอดทั้งสัตว

เดรัจฉาน ยอมรับนับถือวาเปนสิ่งถูกตองตรงกัน ถาบุคคลใดมาทําผิด 5 ขอนี้หรือลวงเกินละเมิดสิทธิ

ของตัวเอง ทุกคนน้ันยอมไมชอบใจกันท้ังนั้น หลักสากล 5 ประการน้ีเปนหลักที่พระพุทธเจาทรง

คนพบเม่ือ 2,600  กวาปมาแลวน่ันเอง148ในหลักทางพุทธศาสนามิไดแตกลาวไวในเร่ืองสิทธิเทานั้น 

ยังไดกลาวถึงเรื่องเสรีภาพไวดวย มโนทัศนเรื่องเสรีภาพในพุทธศาสนาแบงออกเปน 3 ประเภทคือ149 

เสรีภาพทางปญญาเสรีภาพในการนับถือพุทธศาสนาเสรีภาพในการดําเนินชีวิต 

2) เสรีภาพ กับแนวคิดพระพุทธศาสนาเสรีภาพ หมายถึง “ภาวะของมนุษยที่ไมอยู

ภายในการครอบงําของผูอ่ืน มีอิสระที่จะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ”150กลาวคือ เปนสิทธิของ

บุคคลท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระโดยไมเปนการลวงล้ําสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมเปน

                                                           
146พระมหาอุทัย ญาณธโร, พุทธวิถีแหงสังคม ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสาร, 2538), หนา 228. 
147เร่ืองเดียวกัน, หนา 229. 
148อุดมมงคล, ศาสนากับปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, 2523), หนา 124 

- 125. 
149เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 55-58. 
150มานิตย จุมปา, เรื่องเดิม, หนา 105. 
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การขัดตอกฎหมาย”151ซึ่งหลักแนวคิดวาดวยเรื่องเสรีภาพของพุทธศาสนาก็ไดมีการใชคําวาเสรีใน

หลายที่เชน “...เขาอาศัยยานั้น หายจากโรคเร่ือน ไมมีโรคมีสุข เสรี ไปไหน มาไหนไดตามพอใจ”152 

หรือ “มฤคในปาอันเคร่ืองผูกอะไร มิไดผูกไว ทองเท่ียวไปหาอาหารตามประสงคฉันใด นรชนที่เปนผูรู 

เมื่อหวังความเสรี พึงเท่ียวไปผูเดียว ดุจนนอแรด”153 หรือ “..จะเปนประโยชนอะไรแกทานผูนี้ซึ่ง

สมาทานอารัญญิกธุดงคที่จะอยูเสรีผูเดียวในปา”154 ดังนั้นจึงสามารถแบงประเภทของเสรีภาพทาง

พุทธศาสนาไดดังนี้ 

1) เสรีภาพทางปญญา  หมายถึง “การไมถูกบีบค้ันจากความไมรู มีความรู

และเขาใจสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง เปนปญญาของผูบรรลุธรรม”155กลาวคือพุทธศาสนานั้นมี

เสรีภาพในการเรียนรูของแตละบุคคลจะไมมีการบังคับ ในเรื่องของความรูหรือปญญาเปนเสรีภาพของ

แตบุคคลที่จะแสดวงหาเพราะหลักของพุทธศาสนามีเสรีภาพในเร่ืองปญญา หรือความเชื่อ 

พระพุทธเจานั้นไดวางหลักใหเชื่อหรือตัดสินใจดวยสติปญญาของตัวเองจะไมมีการบังคับ เชน 

พระพุทธเจาไมบังคับใหทุกคนตองนับถือ และไมบังคับใหตองเชื่อในส่ิงท่ีพระพุทธเจาไดสอนหรือ

แนะนํา แตใหพิจารณาไตรตรองใครครวญดวยสติปญญาของตัวเอง ตลอดถึงการนําสิ่งที่พระพุทธเจา

สอนไปปฏิบัติทดลองดูกอนหรือใหคนหาความจริงดวยตัวเอง ซึ่งหลักนี้ไดปรากฏในเกสปุตติสูตรที่

พระพุทธเจาไดตรัสแกประชาชนชาวเมืองกาลามะดังนี้156 

    1) อยาเชื่อเพราะการฟงตามกันมา 

    2) อยาเชื่อเพราะการถือสืบตอกันมา 

    3) อยาเชื่อเพราะการเลาลือ 

    4) อยาเชื่อเพราะการอางตําราหรือคัมภีร 

    5) อยาเชื่อเพราะการคิดเอาเองตามตรรกะ 

    6) อยาเชื่อเพราะการอนุมาน 

                                                           
151ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมศัพทรัฐศาสตร ฉบับราชบัณฑิตสถาน, (กรุงเทพมหานคร: 

อรุณการพิมพ, 2552), หนา 118. 
152พระมหาอุทัย ญาณธโร, เรื่องเดิม, หนา 237. 
153เร่ืองเดียวกัน, หนา 237. 
154เร่ืองเดียวกัน, หนา 237. 
155พระมหามหรรถพงศ กวิวํโส (ศรีสุเมธิตานนท), การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสิทธิ

ของจอหน ล็อค กับพุทธปรัชญาเถรวาท (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บันฑิตวิทยาลัย มหาวิท 

ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548), หนา70. 
156องฺ.ติก. (ไทย) 20/505/256-257. 
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    7) อยาเชื่อเพราะการคิดไตรตรองตามแนวเหตุผล 

   8) อยาเชื่อเพราะเขาไดกับทฤษฎี 

   9) อยาเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะมีโอกาสที่จะเปนไปได 

           10) อยาเชื่อเพราะทานเปนสมณะหรือครูบาอาจารยของเรา 

จะเห็นวาพุทธศาสนามีเสรีภาพเร่ืองของการเรียนรู หรือไมมีการบังคับดาน

ปญญา ตลอดถึงความเช่ือ ซึ่งหลักของพระพุทธศาสนาจะใหเรียนรูดวยตัวเอง ตลอดถึงการตัดสินใจ 

คิด และเชื่อ ดวยสติปญญาของตัวเอง ในทางพุทธศาสนาแมจะมีเสรีภาพในการใชปญญาหรือเชื่อสิ่ง

ใดก็ตามแตเร่ืองดังกลาวน้ันตองก็ควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานของธรรมที่เปนกุศล 

   2) เสรีภาพในการดําเนินชีวิต เปาหมายสูงสุดของการดําเนินชีวิตในทาง

พระพุทธศาสนานั้นคือ พระนิพพาน แตพระพุทธเจาก็ไมบังคับใหทุกคนนั้นตองปฏิบัติจนถึงพระ

นิพพาน เพราะพุทธศาสนาใหเสรีภาพในการดําเนินชีวิต สามารถท่ีจะเลือกวิถีหรือแนวทางการดําเนิน

ชีวิตของตัวเองไดอยางอิสระ พระพุทธเจาเปนแตเพียงผูที่วางแนวทางหรือหลักปฏิบัติในการดําเนิน

ชีวิตไวเทานั้น สวนเราจะเลือกการดําเนินชีวิตแบบไหนเปนเสรีภาพของตัวเราเอง  ดังพุทธพจนที่วา 

“บุคคลหวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น” หรือ “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” หรือ “ทําดีไดดี ทํา

ชั่วไดชั่ว” เปนตน จากพุทธพจนแสดงใหเห็นวาแมเรามีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต ถาเราเลือกแนว

ทางการดําเนินชีวิตเชนไรหรือกระทําแบบไหนก็จะไดรับผลเชนนั้น  

   3) เสรีภาพทางปญญา กลาวคือเสรีภาพทางพุทธศาสนานั้นเปนเสรีภาพ

ตั้งแตภายในคือเรื่องของปญญา ความรู ซึ่งเปนเสรีภาพของแตละคนท่ีจะแสวงหาไมมีการบังคับใด ๆ 

ทั้งสิ้น นํามาสูเสรีภาพภายนอกคือการกระทํา เพราะมนุษยแตละคนสามารถเลือกแนวทางการดําเนิน

ชีวิตไดอยางเสรีภาพ ดังนั้นแกนแทของของเสรีภาพของพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะ “เปนเสรีภาพ

ทางใจ เปนเสรีภาพของจิตที่ไมถูกยึดเหน่ียวไวดวยขันธ 5  อันเปนเครื่องยึดมั่นถือมั่นเปนเสรีภาพท่ี

แทจริง”157และในทางพุทธศาสนาก็ไดมีหลักเรื่องความเสมอภาคไวเชนกันดังนี้ 

3) ความเสมอภาค กับแนวคิดพระพุทธศาสนาความเสมอภาค หมายถึง “บุคคล

จะตองปฏิบัติตอส่ิงที่มีสาระสําคัญเหมือนกันใหเทาเทียมกันหรืออยางเดียวกัน และปฏิบัติตอสิ่งที่มี

สาระสําคัญไมเหมือนกันใหแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของเรื่องนั้น”158 กลาวคือบุคคลมี

ความเทาเทียมกันและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงความเสมอภาค ตาม

แนวคิดของพุทธศาสนาจะเห็นไดชัดเจน จากการท่ีพระพุทธศาสนาถือกําเนิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปดวย

                                                           
157ลออ การุณยะวนิช, พุทธศาสนาและการอยูรอดของชาติไทย, (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 

2519), หนา 153-154. 
158สุริยา ปานแปน และอนุวัตน บุญนันท, คูมือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ 3, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลาคม, 2553), หนา 31. 
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ชนชั้นวรรณะความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม แตพระพุทธศาสนาปฏิ เสธเร่ืองวรรณะ  ซึ่งตาม

หลักพระพุทธศาสนามนุษยทุกคนท่ีเกิดมามีความเทาเทียมกันตามกฏของธรรมชาติเหมือนกันคือ เกิด 

แก เจ็บ ตาย ทุกคนตองทุกอยูภายใตอํานาจของกฎธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได159 กลาวคือทุกคนที่

เกิดมาบนโลกใบนี้มีความเสมอภาคกันซ่ึงหลักพุทธศาสนาไดวางไวอยางชัดเจนหลักความเสมอภาค

ทางพุทธศาสนาแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ความเสมอภาคที่เกิดมาเปนมนุษย และความ

เสมอภาคในโอกาส160 

   1) ความเสมอภาคในความเปนมนุษย พุทธศาสนาไดกลาวไวเพ่ือยืนยันถึง

ความเทาเทียมกันของมนุษยในสุตตนิบาตกลาววา “ในหมูมนุษย หามีรูปรางสัณฐานตามกําเนิดที่แตก 

ตางกันมากหมาย (ที่จะแบงไดวาไมใชพวกเดียวกัน) ... มนุษยมีอวัยวะทุกสวนเหมือนกัน”161หรือใน

อุปริปณณาสกลาววา “การงาน ความรู คุณธรรม การควบคุม ตนเอง และการมุงพัฒนาชีวิตที่ประ 

กอบในหมูมนุษยทําใหมนุษยมีความบริสุทธิ์ ไมใชดวยโคตร หรือดวยทรัพย”162จากคํากลาวนี้จะเห็น

วามนุษยทุกคนเกิดมามีความเสมอภาคเทาเทียมกัน จะเกิดในครอบครัวที่ยากจนหรือรํ่ารวย หรือใน

ตระกูลผูดีหรือตระกูลชาวไรชาวนา ก็ไมไดทําใหความเปนมนุษยนั้นแตกตางกันไป มนุษยทุกคนจึงมี

ความเสมอภาคในความเปนมนุษยดวยกันทั้งสิ้น ดั้งเมื่อมนุษยเกิดมาแลวจะไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ

เหมือนดังเชนศาสนาพราหมณ หลักคําสอนของพุทธศาสนาทุกคนเกิดมาแลวมีความเทาเทียมกันดังที่

ปรากฏในเสฏฐสูตรดังนี้163 

    ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดอาศัยโคเลี้ยงชีพ เธอจงเขาใจวา

บุคคนั้นเปนชาวนา ไมใชพราหมณ  

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดเล้ียงชีวิตดวยศิลปะ เธอจงเขาใจ

วาบุคคลนั้นเปนชางศิลปะ ไมใชพราหมณ 

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดเล้ียงชีพดวยการคาขาย เธอจง

เขาใจวาบุคคลนั้นเปนพอคา ไมใชพราหมณ 

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดเล้ียงชีพดวยกรับใชผูอ่ืน เธอจง

เขาใจวาผูนั้นเปนคนรับใช ไมใชพราหมณ 

                                                           
159เสนห จามริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร), 2531, หนา 7. 
160เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 58-61. 
161พระมหาอุทัย ญาณธโร, เรื่องเดิม, หนา 238. 
162เร่ืองเดียวกัน, หนา 238-239. 
163ม.ม. (ไทย) 13/457/576-577. 
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ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษย ผูใดเล้ียงชีพดวยการลักขโมย เธอจง

เขาใจวาบุคคลนั้นเปนโจร ไมใชพราหมณ 

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดเลี้ยงชีพดวยการอาศัยศัสตราวุธ 

เธอจงเขาใจวาบุคคลนั้นเปนทหาร ไมใชพราหมณ 

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผูใดเล้ียงชีพดวยการงานเปนปุโรหิต 

เธอจงเขาใจวาบุคคลนั้นเปนผูประกอบพิธีกรรม ไมใชพราหมณ 

ดูกอนวาเสฏฐะ ในหมูมนุษยผู ใดเลี้ยงชีพดวยการปกครอง

บานเมือง เธอจงเขาใจวาบุคคลนั้นเปนพระราชา ไมใชพราหมณ 

จากที่กลาวไวใน เสฏฐสูตร จะเห็นวามนุษยเม่ือเกิดมาแลวมีความเสมอ

ภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเหมือนกัน และแสดงใหเห็นวาบุคคลที่มาจากวรรณะท้ัง 4 ก็ไม

แตกตางกันไมมีใครมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเหนือกวาคนอ่ืนหรือมีคุณคามากกวากัน แตหลักของ

พุทธศาสนาจะถือเรื่องกรรมคือการกระทําทางกาย การกระทําทางวาจาและการกระทําทางใจใชเปน

เครื่องมือหรือเกณฑตัดสินและเปนตัววัดคุณคาของความเปนมนุษยดังพุทธพจนที่วา “บุคคลหวานพืช

เชนใด ยอมไดผลเชนนั้น ผูทําดียอมไดดี ผูทําชั่วยอมไดชั่ว”164หรือที่กลาวไววา“ กษัตริยก็ตาม... 

พราหมณก็ตาม.... แพศยก็ตาม... ศูทรก็ตาม.. นักบวชก็ตาม.. ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

.. หลังจากตายแลวยอมเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท้ังสิ้น..ประพฤติกายสุจริต..วจีสุจริต..มโน

สุจริต หลังจากตายแลวยอมเกิดใน สุคติโลกสวรรคทั้งสิ้น... ประพฤติกรรมท้ังสองดวยกาย..ดวยวาจา

..ดวยใจ.. หลังจากตายแลวยอมไดรับสุขบาง ทุกขบางท้ังสิ้น”165 

   ดังนั้นจะเห็นวาเมื่อมนุษยเกิดมาทุกคน ทุกชาติ ทุกเพศ ทุกศาสนา มีความ

เสมอภาคเทาเทียมกันในศักด์ิศรีความเปนมนุษย และเมื่อเกิดมาแลวมนุษยทุกคนมีความเสมอภาคใน

การตัดสินใจที่กระทําอะไรก็ได แตตองพรอมที่จะรับผลตามมา ดังพุทธพจนที่วา “สัตวโลกยอมเปนไป

ตามกรรม” ซึ่งพระพุทธเจาก็ไดบัญญัติหลักธรรมสําหรับในการดําเนินชีวิตทั้งของ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา ทั้งทางแหงความเสื่อม หรือทางแหงความเจริญ ข้ึนอยูวาเมื่อเกิดมาแลวเราจะเลือก

ทางเดินของชีวิตแบบไหน เพราะมนุษยทุกคนมีความเสมอภาคในการท่ีจะลิขิตทางเดินของตัวเองได 

นอกจากเร่ืองความเสมอภาคความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือทุกคนมีความเสมอภาค

ในการกระทํา หลักของพระพุทธศาสนายังไดกลาวถึงความเสมอภาคของโอกาสไวอยางชัดเจนเชนกัน 

   2) ความเสมอภาคในโอกาสตามหลักพุทธศาสนา“พระพุทธองคทรงถือวา

ทุกคนมีโอกาสเขาถึงชีวิตท่ีดี และโลกุตรธรรมเปนสมบัติของทุก ๆ คนจะเอาชนชั้นวรรณะมาจํากัด

                                                           
164สํ.ส. (ไทย) 15/256/347. 
165พระมหาอุทัย ญาณธโร, เรื่องเดิม, หนา 239. 
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มิได”166 กลาวคือเปาหมายจุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือ พระนิพพาน พระพุทธเจาเปดโอกาสใหกับ

มนุษยทุกคนอยางเทาเทียมกันที่ตองการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน หรือจนถึงขั้นพระนิพพาน ไม

วาจะเกิดมาวรรณะไหนก็ตามโอกาสตรงนี้มีกับมนุษยทุกคนดังเชนที่กลาววา “กษัตริยพราหมณ 

แพศย ศูทร คนจัณฑาล และคนเทขยะ มีความเพียร มีจิตมุงพระนิพพาน มีความบากบั่นเปนนิตย ถึง

ความหมดจดอยางยิ่งไดเหมือนกัน”167   

ดังนั้นแนวคิดวาดวยเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค กับหลักของพุทธศาสนาจาก

ที่กลาวมานั้นจะแสดงใหเห็นไดวาสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามหลักพุทธศาสนาเปนทั้งนามธรรม

และรูปธรรม คือมีการแสดงตัวตนตั้งแตภายใน นํามาสูภายนอก ซ่ึงจะเห็นวาขอปฏิบัติหรือหลักคํา

สอนของพระพุทธศาสนาสนับสนุนใหเกิดสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมอยางชัดเจนส่ิงเหลาน้ี

จะสงผลใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมเพราะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค เกิดขึ้นหรือแสดงตัวตนรวมกัน168 กลาวคือในสังคมใดเปดพ้ืนที่ให สิทธิ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค เกิดขึ้นหรือเห็นไดชัดเจนสังคมนั้นก็จะนํามาซึ่งความยุติธรรม ดังเชนพระพุทธเจา

ปฏิเสธระบบวรรณะ เพื่อเปดพ้ืนที่ใหเกิด และคืนความเปนธรรมใหแกคนในอินเดีย เพ่ือใหคนใน

อินเดีย มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค169ใหเกิดความยุติธรรมในสังคมอินเดียขึ้น ดังนั้นจึงกลาวไดวา

พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงความยุติธรรมโดยแทจริง 

 

3.1.2 ความหมายของความยุติธรรม 

ความหมายของความยุติธรรม “สําหรับพระพุทธศาสนาในพระไตรปฎกไมปรากฏคําวา

ยุติธรรม”170แตเมื่อดูความหมายความยุติธรรมในบริบทของสังคมไทย ในราชบัณฑิตยสถานไดให

ความหมายคอื “ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบดวยเหตุผล, ความเท่ียงธรรม, ความไม

เอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง, ชอบดวยเหตุผล” จากความหมายท่ีราชบัณฑิตสถานไดใหความหมายไว 

จะเห็นไดวาความหมายน้ันไดไปสอดคลองกับคําศัพททางพระพุทธศาสนา ซึ่งคําศัพทวา “ยุติธรรม” 

เมื่อแยกศัพทแปลตามคัมภีรทางพระพุทธศาสนาคือ ในคัมภีรอรรถกถาไดอธิบายคําวา “ยุติ” มาจาก

คําวา “ยุตติ” ในภาษาบาลี แปลวา “ชอบ” เมื่อนํามาผสมกับคําวา “ยุติธรรม” จึงสามารถแปลไดวา 

                                                           
166เสนห จามริก, เร่ืองเดิม, หนา 8. 
167พระมหาอุทัย ญาณธโร, เรื่องเดิม, หนา 239. 
168พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ปาฐกถาพิเศษ ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร, ใน 

งานครบรอบวันสถาปนา 2 ป คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 3 ธันวาคม 

2555, ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร. 
169เร่ืองเดียวกัน, หนา 41.  
170เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 2. 
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“ความชอบธรรม” และในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาอีกอันคือ ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี คําวา 

“ยุติ” แปลวา “ขอสรุป หรือขอตกลง” หมายถึง สิ่งที่นําไปสูขอสรุปและขอตกลง” หรือ ขอสรุป หรือ

ขอตกลงที่เปนธรรมหรือโดยชอบ” ดังนั้นคําวา ยุติ มีความหมายครอบคลุมถึงความหมายที่วา “เลิก

แลวตอกัน” หรือ “จบถวนกระบวนความ”  ฉะน้ันแลวคําวา “ยุติธรรม” จึงหมายความวา“ธรรมท่ี

นําไปสูขอสรุป หรือขอตกลง ซึ่งจะกอใหเกิดบรรยากาศของการเลิกแลวตอกัน หรือจบถวนกระบวน

ความ” หรืออาจจะแปลโดยความวา “การตกลงโดยอาศัยธรรม หรือยุติโดยอิงอาศัยธรรม”171 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา “ความยุติธรรม” ในมุมมองหรือตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา

เทียบเคียงคําวายุติธรรมในความหมายของวินัย และตามความหมายของพระสูตรไดดังนี้172 

ความยุติธรรมในความหมายของวินัย หมายถึง “ความชอบธรรม” หรือประกอบดวยธรรม 

ในภาษาลีใชคําวา “ธัมมิกะ” และในวินัยก็ไดกลาวถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวเชนกัน กรณีการตัดสินหลัก

อธิกรณ กลาวคือกรณีตัดสินเมื่อมีปญหา หรือความวุนวายขึ้นในหมูสงฆตลอดถึงเวลาที่พระสงฆทําผิด

วินัยดวย ใหใชวิธีการท่ีชอบธรรม หรือตัดสินใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย ท่ีสําคัญคือผู

พิจารณาคดีหรือระงับอธิกรณตองเปนบุคคลท่ีชอบธรรม (ธัมมิกบุคคล) คือเปนบุคคลท่ีทรงธรรมและ

ตั้งอยูในธรรมนั้นเอง 

ความยุติธรรมในความหมายของพระสูตร ซึ่งปรากฏอยูในทศพิธราชธรรม 10 ประการ อยูใน

ขอที่ 10 คือ อวิโรธนะ หมายถึง ความเท่ียงธรรม หรือ ความไมคลาดเคล่ือนจากธรรม กลาวคือ

หมายถึง ความถูกตองนั้นเอง ทศพิธราชธรรม เปนธรรมสําหรับผูปกครองที่ตองยึดถือเพ่ือใชเปนหลัก

ปกครองบานเมืองใหเกิดความความสงบสุข ซ่ึงคําวาเที่ยงธรรมในบริบทนี้ หมายถึง ความหนักแนน 

ยึดหลักความถูกตองเปนสําคัญ ผูปกครองตองไมมีใจเอนเอียงเขาขางหรือหวั่นไหวจนเกิดอคติในการ

ปกครอง หรือผูอยูใตปกครองตองไดรับความเปนธรรมจากผูปกครองจะเห็นวา “การขาดความ

ยุติธรรม หรือเที่ยงธรรมเปนผลอันเนื่องมาจากสภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคลาดเคลื่อนจากธรรม 

คือ เที่ยงธรรมดวยอิทธิพลของอคติ”173 

 จะเห็นไดวาความหมายของคําวา “ความยุติธรรม” ตามโลกทัศนของพระพุทธศาสนาที่ได

อธิบาย ซึ่งความหมายตามภาษาบาลีและอรรถกถาหมายถึง ขอยุติที่ชอบธรรม กลาวคือ ขอตกลง 

หรือขอสรุป ตองประกอบดวยความชอบธรรม (ความถูกตอง) และเปนธรรม สวนความหมายในพระ

วินัย หมายถึงการ การยุติขอพิพาทดวยวิธีที่เปนธรรม เม่ือมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นการตัดสินนั้นตองใชวิธี

ที่ชอบธรรม ใหคูกรณีทุกฝายไดรับความเปนธรรม กลาวคือคูกรณีรูสึกดีรวมกันทุกฝายกับการตัดสิน

                                                           
171พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร , คนวันที่ 13 

มกราคม 2556  จาก http://www.mcu.ac.th/site/ 
172เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
173เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
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นั้น ที่สําคัญบุคคลที่มาทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทดังกลาวตองเปนคนที่ตั้งอยูในธรรมหรือเปนคนท่ีมี

ธรรม และสุดทายความยุติธรรมตามความหมายในพระสูตร หมายถึง ความเที่ยงธรรม ตามบริบทของ

คําวา ความเท่ียงธรรม ในทศพิธราชธรรม หมายถึงการที่จะเปนผูปกครองตองปกครองดวยความเปน

ธรรมตั้งมั่นอยูในความถูกตองเมื่อพิจารณาความหมายของ “ความยุติธรรม” ตามแนวพระพุทธ 

ศาสนาตามบริบทของสังคมหรือในเชิงสังคมวิทยาในยุคปจจุบัน ความยุติธรรมที่หมายถึง “ความเที่ยง

ธรรม” ก็คือการทําใหกลุมของบุคคลตาง ๆ ที่อยูในสังคมไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน เชน 

ผูปกครองตองจัดสรรผลประโยชนของกลุมบุคคลตาง ๆ ท่ีอยูในสังคมใหไดรับอยางเทาเทียมกัน 

เพ่ือใหกลุมผลประโยชนตาง ๆ ไมวาจะเปนมหาชน เอกชน หรือประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

ของสวนรวมตองทําใหเกิดดุลยภาพขึ้นในสังคมและความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาก็ไดแบง

ออกเปนหลายประเภทดวยกัน เชน ความยุติธรรมทางสังคม ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และความ

ยุติธรรมทางการเมือง ดังจะไดอธิบายตอไปนี้ 

 

3.1.3 ประเภทของความยุติธรรม 

 ความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาวิธีการท่ีจะทําใหความยุติธรรมเกิดขึ้นเปนรูปธรรมได 

จึงตองมีหลักธรรมใชยึดถือปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมข้ึนในสังคม ซึ่งหลักธรรมดังกลาวนี้

เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือหรือกลไกที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมข้ึนได แบงความยุติธรรมออกเปน 3 

ประเภทดวยกัน คือ ความยุติธรรมทางสังคม ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมทาง

การเมือง 

3.1.3.1 ความยุติธรรมทางสังคม 

  ในสังคมส่ิงที่สําคัญที่สุดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาพรอมกับสังคมคือ ความยุติธรรม เพราะ

สังคมใดขาดความยุติธรรม สังคมน้ันก็จะเกิดแตความวุนวาย ไมสงบสุข แตแนวคิดทางพุทธศาสนาถือ

วาเปนศาสนาที่เกิดขึ้นมาพรอมกับดํารงความยุติธรรมใหอยูกับสังคม โดยไดกําหนดหลักปฏิบัติหรือ

เพ่ือใหบุคคลในสังคมหรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมท่ีหลากหลายและแตกตางกัน เปนแนว

ยึดถือปฏิบัติอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม คือ หลักหนาที่ กับหลักการอยู

รวมกันของคนในสังคม 

1) หลักหนาที่ กลาวคือ174ตามหลักพุทธศาสนาก็ไดมีการแบงหรือกําหนด

สิทธิและหนาท่ีของแตละบุคคลท่ีอยูในสังคมที่มีบทบาทแตงตางกันออกไป เชน ครูกับศิษย เพ่ือนกับ

เพ่ือน สามีกับภรรยา นายจางกับลูกจาง พอแมกับลูก หรือกลาวอีกอยางคือ “เปนเกณฑในการวัดวา 

                                                           
174ประชา หุตานุวัตร, เร่ืองเดิม, หนา 8. 
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การจัดสรรผลประโยชนในสังคม โดยยึดหลักความเสมอภาคและความตองการดังกลาว”175ไดกําหนด

ไวในสิคาโลวาทสูตร คือ ทิศ 6176ดังนี้ 

(1) ปุรัตถิมทิส คือทิศเบื้องหนา มารดาบิดา บุตรพึงบํารุง 

           ก) ทานไดเลี้ยงมาแลวเลี้ยงทานตอบ  

       ข) ทํากิจของทาน  

       ค) ดํารงวงศสกุล  

       ง) ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก  

       จ) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน   

       มารดาบิดาไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตร 

       ก) หามไมใหทําความชั่ว  

       ข) ใหตั้งอยูในความดี  

                                                 ค) ใหศึกษาศิลปวิทยา  

       ง) หาภรรยาท่ีสมควรให  

       จ) มอบทรัพยใหในสมัย   

(2) ทักขิณทิส คอืทิศเบ้ืองขวา อาจารย ศิษยพึงบํารุง 

       ก) ดวยลุกข้ึนยืนรับ  

                                                 ข) ดวยเขาไปยืนคอยรับใช 

                                                 ค) ดวยเชื่อฟง  

                                                 ง) ดวยอุปฏฐาก  

                                                 จ) ดวยศิลปวิทยาโดยเคารพ   

       อาจารยไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหศิษย 

                                                 ก) แนะนําดี 

       ข) ใหเรียนดี  

       ค) บอกศิลปใหสิ้นเชิง ไมปดบังอําพราง  

                                                ง) ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง  

                                                จ) ทําความปองกันในทิศท้ังหลาย  

(3) ปจฉิมทิส คือทิศเบ้ืองหลัง ภรรยา สามีพึงบํารุง 

                                                ก) ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา  

                                                           
175วันวร จะนู, เร่ืองเดิม, หนา 86. 
176ที.ปา. (ไทย) 11/266-275/212-219. 
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                                                ข) ดวยไมดูหมิ่น  

                                                ค) ดวยไมประพฤติลวงใจ 

                                                ง) ดวยมอบความเปนใหญให  

                                                จ) ดวยใหเครื่องแตงตัว 

      ภรรยาไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหสามี 

                                                ก) จัดการงานดี  

                                                ข) สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี  

                                                ค) ไมประพฤติลวงใจผัว  

                                                ง) รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไว  

                                                จ) ขยันไมเกียจครานในกิจการท้ังปวง   

(4) อุตตรทิส คือทิศเบื้องซาย มิตร กุลบุตรพึงบํารุง 

       ก) ดวยใหปน  

       ข) ดวยเจรจาถอยคําไพเราะ  

           ค) ดวยประพฤติประโยชน  

       ง) ดวยความเปนผูมีตนเสมอ  

       จ) ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดจากความเปนจริง  

       มิตรไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตร 

       ก) รักษามิตรผูประมาทแลว  

       ข) รักษาทรัพยของมิตรผูประมาทแลว  

       ค) เม่ือมีภัยเอาเปนที่พ่ึงพํานักได  

       ง) ไมละท้ิงในยามวิบัติ  

       จ) นับถือตลอดถึงวงศมิตร   

(5) เหฏฐิมทิส คือทิศเบื้องต่ํา บาว นายพึงบํารุงดวยสถาน 5  

       ก) ดวยจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลงั  

       ข) ดวยใหอาหารและรางวัล  

       ค) ดวยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวย  

       ง) ดวยแจกของมีรสแปลกประหลาดใหกิน  

       จ) ดวยปลอยใหสมัย  

       บาวไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหนาย 

       ก) ลุกขึ้นทําการงานกอนนาย  

       ข) เลิกการงานทีหลังนาย  

       ค) ถือเอาแตของท่ีนายให  
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       ง) ทําการงานใหดีขึ้น  

       จ) นําคุณของนายไปสรรเสริญในที่นั้น ๆ   

(6) อุปริมทิส คือทิศเบื้องบน สมณพราหมณ กุลบุตรพึงบํารุง 

       ก) ดวยกายกรรม คือทําอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา  

       ข) ดวยวจีกรรม คือพูดอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา  

       ค) ดวยมโนกรรม คือคิดอะไรๆ ประกอบดวยเมตตา  

       จ) ดวยความเปนผูไมปดประตู คือมิไดหามเขาบานเรือน  

       ง) ดวยใหอามิสทาน  

       สมณพราหมณไดรับบํารุงฉะน้ีแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตร 

                                                ก) หามไมใหกระทําความชั่ว  

                                      ข) ใหตั้งอยูในความดี  

                                                ค) อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม  

       ง) ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง  

                                      จ) ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจม  

                                                 ฉ) บอกทางสวรรคให 

ตามเจตนารมณหรือตัวแกนแทของหลักธรรม ทิศ 6 จะเห็นไดวา “ตั้งอยู

พ้ืนฐานของการไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งผูก

นํ้าใจซ่ึงกันและกันอยางละเอียดออน หลักความยุติธรรมอันเปนแกนเหลานี้ยอมไมมีลาสมัยแมในยุค

ปจจุบัน” กลาวคือ เปนการจัดสรรผลประโยชนของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันซึ่งจะตองปฏิบัติตอกัน

เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม เชน ลูกจางมีสิทธิไดคาจางแรงงานจากนายจางซึ่งเปนรายไดจาก

การทํางานที่ยุติธรรม หรือถาใชสํานึกระหวางลูกจางกับนายจางและทําตามหลักของทิศ 6 ความ

ยุติธรรมก็จะเกิดข้ึนในสังคม177นอกจากหลักหนาที่ของบุคคลในสังคมที่จะยึดถือรวมกัน ยังมีหลักของ

การอยูรวมกันในสังคมเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมเชนกัน 

2) หลักการอยูรวมกันเมื่อทุกคนมาอยูรวมกันถาตางคนตางอยูโดยไมมี

กฎเกณฑในการปฏิบัติรวมกันในสังคมนั้นก็จะเกิดความสงบ ดังนั้นสังคมจึงตองมีหลักปฏิบัติที่ใหคน

ในสังคมยึดถือรวมกันเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวของคนในสังคม ตลอดความเปนระเบียบเรียบรอย

หรือความสงบสุขในสังคม พุทธศาสนาก็ไดมีหลักท่ีใหคนในสังคมไดปฏิบัติรวมเพ่ือใหเกิดความ

ยุติธรรมขึ้นของกลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันคือ สาราณียธรรม 6178ดังนี้ 

                                                           
177ชะวัชชัย ภาติณธุ, สิทธิมนุษยชนกับหลักการแหงพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สุข 

ภาพใจ, 2546), หนา 76. 
178ที.ปา. (ไทย) 11/317/257. 



69 
 

สาราณียธรรม 6  หมายถึงธรรมอันสงเสริมในการสรางความสัมพันธอันดี

งามของคนในสังคมเพ่ือใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สงผลทําใหเกิดพลังความสามัคคีธรรมข้ึน

ในสังคมมีอยู 6 ประการดวยกันดังนี้ 

   1) กายธรรม กลาวคือ การกระทําทางกายที่อยูบนฐานของความ

เมตตา เชน ชวย เหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟอเผื่อแผตอคนรองบขาง  

   2) วจีกรรม กลาวคือ การกระทําทางวาจาท่ีอยูบนฐานของความ

เมตตาพูดจาสาภพออนหวาน ออนนอมถอมตน ไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอนเพราะการพูดของตนเอง 

   3) มโนกรรม กลาวคือ การกระทําทางใจท่ีอยูบนฐานของความ

เมตตา เชน ไมมีใจที่เปนอกุศล ใจต้ังม่ันอยูในธรรม ไมพยาบาท อาฆาต อิจฉาริษยา ใจตองเปนกุศล 

   4) สาธารณโภคี กลาวคือ การชวยเหลือเกื้อกูล แบงปนขาวปลา

อาหาร ส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ตามโอกาสหรือความเหมาะสม 

   5) สีลสามัญญตา กลาวคือ คือการรักษาศีลใหบริสุทธิ์ ประพฤติ

ปฏิบัติภายใตกติกาของสังคม หรือไมละเมิดกฎหมายและศีลธรรมของสังคม 

   6) ทิฏฐิสามัญญาตา กลาวคือ มีความเห็นไปในทางที่ถูกตอง ชอบ

ธรรม มีความเห็นที่แตกตางไดแตไมแตกแยก เปดใจกวางรับฟงคนอ่ืน  

จะเห็นไดวา หลักสาราณียธรรม 6  ประการท่ีกลาวมาน้ันจะเปนหลักที่ให

คนในสังคมที่อยูรวมกันใชยึดถือประพฤติปฏิบัติตอกัน เพราะในสังคมมีความหลากหลาย ชวยเหลือ

เกื้อกูลซ่ึงกันและกันไมเอารัดเอาเปรียบ อาศัยความมีเมตตากรุณา มีคารวธรรมมีความรักความเคารพ

ตอกันในสังคมนั้นก็จะไมกอใหเกิดปญหาข้ึน179อันจะนํามาใหคนในสังคมนั้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อันจะเปนส่ิงที่กอใหเกิดความรักความสามัคคีที่สําคัญสังคมนั้นก็จะเกิดความยุติธรรมขึ้น 

ดังนั้นความยุติธรรมทางสังคมตามแนวพุทธศาสนาจากหลักการท้ัง 2 ประการที่

กลาวมาคือ หลักหนาที่ และหลักการอยูรวมกัน ของคนในสังคม ก็คือกําหนดหนาที่และสิทธิของ

บุคคลในสังคมอยางเทาเทียมกัน ตลอดถึงการแบงปนหรือจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

ผลประโยชน กลาวคือเปนสิ่งที่บุคคลหรือกลุมบุคคลตาง ๆ ควรจะไดรับอยางเทียมกันซึ่งจะนํามาให

เกิดความยุติธรรมทางสังคมขึ้น และในสังคมที่ควรจะตองทําใหเกิดความเปนธรรมคือเศรษฐกิจ เปน

เรื่องของปากทอง ที่ทุกคนในสังคมตองกินตองใช  หรือเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตท่ีสําคัญ พุทธ

ศาสนาจึงไดวางหลักความยุติธรรมทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมในดานเศรษฐกิจขึ้นใน

สังคม  

 

                                                           
179พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ลักษณะของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2527), หนา 65. 
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3.1.3.2 ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ  

เรื่องเศรษฐกิจถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะการดําเนินชีวิตของมนุษยนั้นจําเปน 

ตองอาศัยปจจัย 4 เมื่อระบบเศรษฐกิจไมดีก็จะสงผลถึงวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ในทางพุทธ

ศาสนาแมเรื่องเศรษฐกิจจะไมใชจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต เพราะพุทธศาสนาใหความสําคัญในเรื่อง

ของศีลธรรมเปนส่ิงที่สําคัญกวาเศรษฐกิจ แตถาเศรษฐกิจไมดี การรักษาศีลธรรม จริยธรรม ก็จะ

เกิดขึ้นไดยาก ดังน้ันจึงถือวาเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญจะทําใหมนุษยบรรลุจุดมุงหมายทาง

ศีลธรรม จริยธรรมได180พุทธศาสนาจึงไดวางหลักทางเศรษฐกิจไวเชนกันคือ หลักความม่ันคงและ

สงเสริมทางเศรษฐกิจ และหลักการสงเคราะหดังนี้ 

1) หลักการสงเสริมและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของสังคมเปนส่ิงสําคัญ

เมื่อเศรษฐกิจมั่นคงหรือมีการสงเสริมดานเศรษฐกิจที่ดีชีวิตของคนในสังคมก็จะม่ันคงไปดวย ในทาง

พุทธศาสนาก็ไดวางหลักเกณฑหรือวิธีการท่ีจะสงเสริมระบบเศรษฐกิจไวในกูฎทันตสูตร181ซึ่งจะสงผล

ใหเกิดความผาสุกหรือความกินดีอยูดีของคนในสังคม อันจะนํามาใหเกิดความยุติธรรมข้ึนในสังคม 

โดยมีเรื่องอยูวาพราหมณปุโรหิตไดกราบทูลพระเจามหาวิชิตราวา บานเมืองของเราตอนน้ีกําลังเกิด

ความวุนวาย มีการเบียดเบียน ขาวยากหมากแพง ผูคนทุกขยากลําบากยิ่งนัก จึงถือวาสังคมเกิดวิกฤต 

พระองคควรมีพระราชดําริดังนี้ 

                                   (1) ขอใหพระองคพระราชทานเงินทุนแกประชาชนผูที่มีความเพียร 

ขยันทํามาหากิน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว 

      (2) ขอใหพระองคพระราชทานเงินทุนแกประชาชนผูที่ความเพียรในการ

ประกอบอาชีพพาณิชยกรรมตาง ๆ 

      (3) ขอใหพระองคพระราชทานเงินเดือนพรอมทั้งขาวปลาอาหารแก

ขาราชการที่มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือบานเมือง 

เมื่อพระองคทรงทําเชนนี้แลวจะสงผลใหราษฎรขยันทํามาหากินและสุจริต

ในการทําหนาที่ของตนเอง จะสงผลใหบานเมืองอยูเย็นเปนสุข ประชาชนอยูดีกินดี มีความสุขกันทุก

ครอบครัว ไมมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีทรัพยสินเงินทองมากมาย เม่ือพรามหณปุโรหิตกราบ

ทูลเปนที่เรียบรอยพระเจามหาวิชิตราชก็ทรงรับเอาคําแนะนําจากพรามหณปุโรหิตไปดําเนินการ และ

ผลท่ีเกิดขึ้นเปนไปตามที่ปุโรหิตคาดการไวทุกอยาง 

                                                           
180ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก 

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 26-27. 
181ที.สี. (ไทย) 9/350-354/147-148. 
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   ดังนั้นจะเห็นวาหลักการสงเสริมเศรษฐกิจในกูฎทันตสูตร จะเห็นไดวาเปน

การสงเสริมเศรษฐกิจที่เปนการกระจายเสรีภาพทางเศรษฐกิจ182  เชน การสงเสริมใหเกษตรกร หรือ

ประชาชน ขาราชการ ท่ีขยันหมั่น เพียรในหนาที่ของตนเอง ประกอบการงานท่ีชอบและสุจริต แต

เปนวิธีการสงเสริมท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจโดยการฝกใหมนุษยพัฒนาศักยภาพของชีวิตดวยตนเอง 

เพราะในทางพระพุทธศาสนาไมไดสอนใหมนุษยมีความโลภในดานวัตถุ แตเนนทีคุณภาพของชีวิตคือ

การพัฒนาทางดานจิตใจมากกวา เพราะฉะน้ันความยุติธรรมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญเปนอยางมาก 

เพราะหากรัฐบาลสงเสริมดานเศรษฐกิจใหเกิดความยุติธรรม คือทําใหประชาชนอยูดี กินดี สังคมก็จะ

เกิดความผาสุกแตถาการสงเสริมดานเศรษฐกิจไมยุติธรรม ก็จะทําใหเกิดความเอารัดเอาเปรียบ 

การคาขายก็จะมีการคดโกง ลักขโมย ละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกัน เพ่ือความอยูรอดของตนเอง  

หลักการในพระพุทธศาสนาเมื่อมีการสงเสริมดานเศรษฐกิจยังไดวางหลัก

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจไวเชนเดียวกัน ซึ่งหลักความมั่นคงทางเศรษฐกิจพระพุทธเจาก็ไดทรงตรัสไว

มีอยูวา183ครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาไดประทับอยู ณ นิคมของชาวโกฬิยะ ชื่อวากักกรปตตะ ใน

เหตุการณครั้งนั้นมมีชายหนุมคนหนึ่งชื่อทีฆชาณุ  หรืออีกชื่อหนึ่งวา พยัคฆปชชะ ไดเขาเฝา

พระพุทธเจาแลวทรงกราบทูลถามพระองควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถ ยังตองทํามาหากิน หรือ

ทํามาหารายไดเลี้ยงครอบครัว ยังตองการเงินทอง ขอใหพระองคทรงแสดงพระธรรมที่เหมาะกับการ

ดําเนินชีวิต ใหมีความมั่นคงในทรัพยสินเงินทอง และเพ่ือความสุขและประโยชนทั้งในปจจุบันและ

ภายหนาดวย พระเจาขา 

พระพุทธองคจึงไดตรัสแก พยัคฆปชชะ การจะทําใหมีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ หรือเปนประโยชนและมีความสุขในปจจุบันดังนี้ 

1) อุฏฐานสัมปทา ขยันหา กลาวคือ มีเพียร วิริยะ อุตสาหะ ขยัน

ทํามาหากิน หรือประกอบอาชีพดวยความสุจริต ทําหนาที่ของตัวเองในการงานใหถึงพรอม 

2) อารักขสัมปทา รักษาดี กลาวคือ เมื่อหาเงินมาไดแลวตอง

บริหารจัดการใหดี แบงเก็บ แบงใช ประหยัด อดออม รักษาทรัพยสินที่หามาไดไวใหดี  

3) กัลยาณมิตตตา มีกัลยาณมิตร กลาวคือ ควรครบกับแตคนที่ไม

ยุงเก่ียวกับอบายมุข ถาครบเพ่ือนที่กินแตเหลา ติดการพนัน ก็จะชักชวนเราไปทําในสิ่งเหลานั้นดวย 

4) สมชีวิตาใชชีวิตอยางพอเพียงกลาวคือ ไมใชจายฟุมเฟอย ไม

ดํารง ชีวิตเกินฐานานุรูปของตนเอง ใชชีวิตใหสมเหตุ สมผล อยูบนพื้นฐานของความพอดี แลพอเพียง  

                                                           
182เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 75. 
183องฺ.อฎฐก. (ไทย) 23/54/340-342. 
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จากหลักที่กลาวมานั้นสามารถนําไปเปนหลักในการทําใหเกิดความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศได เพราะเศรษฐกิจดี ความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของ

คนในสังคมก็จะดีตามไปดวย เพราะจะไมมีการเอารัดเอาเปรียบ หรือทุจริตคดโกงกันในสังคม ละเมิด

ทรัพยสินเงินทอง ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหเกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมได   

ดังนั้นเรื่องการสงเสริมและความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากหลักการทั้ง 2 

ประการ ถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เพราะในทางพุทธ

ศาสนาไดวางแนวทางการแกปญหาตั้งแตตนเหตุ จากหลักการในกูฎทันตสูตรจะเห็นไดวา “การ

สงเสริมทางเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะปองกันมากกวาปราบปราม”184เมื่อไดวางแนว

ทางการปองกันไมใหความอยุติธรรมเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจก็ไดวางหลักความม่ันคงในดาน

เศรษฐกิจ อันจะสงผลทําใหประชาชน อยูดีกินดี ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมมีการละเมิดทรัพยสิน แต

ในความเปนจริงของสังคมแมประชาชนจะอยูดีกินดี ก็ยังตองมีผูที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจทําให

ตองการความชวยเหลือจากสังคม พุทธศาสนาก็ไดวางหลักการสงเคราะหใหกับบุคคลกลุมนี้เชนกัน 

2) หลักการสงเคราะห เปนสวนหนึ่งของความยุติธรรมทางเศรษฐกิจตาม

หลักพุทธศาสนา เพราะในปญหาของสังคมสวนหนึ่งก็คือเรื่องของความยากจน หรือขาดปจจัย 4 ซึ่ง

เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนในการดําเนินชีวิต “พระพุทธศาสนายอมรับและยืนยันถึงความจําเปนทาง

วัตถุ โดยเฉพาะปจจัย 4 เชน พุทธพจนที่ตรัสบอย ๆ วา “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา” สัตวทั้งปวง

ดํารงอยูไดดวยอาหาร”185 จะทําใหเกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณไดนอกจากจะ

สงเสริมแลวางหลักความมั่นคงไว ก็ตองสงเคราะหสําหรับบุคคลที่ไมมีโอกาสทางเศรษฐกิจโดยอาศัย 

สังคหวัตถุ 4186เปนหลักในการสงเคราะหเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง187หลักการสงเคราะห หรือเปนธรรมท่ีทําใหเกิด

ความสามัคคี ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมหลอหลอมใหเปนหนึ่งเดียวมี 4 ประการดวยกันดังนี้ 

    1) ทาน คือ การให แบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ ชวยเหลือดวย  

ปจจัย 4 ตลอดถึงทรัพยสินเงินทอง วัตถุสิ่งของรวมถึงใหความรู ความเขาใจในดานตาง ๆ  

                                                           
184เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 75. 
185พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: สห 

ธรรมิก), 2549, หนา 791. 
186ที.ปา. (ไทย) 11/210/170. 
187พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตดีงาม, พิมพ

ครั้งที่ 83, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2548), หนา 25. 
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    2) ปยวาจา พูดอยางรักกัน พูดดวยคําสุภาพไพเราะ ใหกําลังใจ 

พูดใหเกิดความรักความเขาใจจนนําไปสูความสามัคคี ตลอดถึง การแนะนําสิ่งดี ๆ ท่ีกอใหเกิด

ประโยชน พรอมทั้งแนะแนวทางเพ่ือชีวิตที่ดีงาม กลาวโดยสรุปคือเปนการชวยเหลือถอยคํา 

    3) อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ เปนการเสียสละชวยเหลือ

ดวยกําลังกาย เชน ชวยเหลือดานกิจการงานตาง ๆ ตลอดถึงการบําเพ็ญสาธารณประโยชนดวย เปน

การชวยเหลือดวยกําลังงาน 

    4) สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ วางตนใหถูก เปนการวางตน

ใหถูกาลเทศะ ใหเหมาะกับสถานการณหรือใหเหมาะกับสถานะตัวเอง ใหเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติ

ใหสม่ําเสมอกันตอคนท้ังหลายไมเอาเปรียบ 

   จะเห็นไดวาหลักการสงเคราะหเปนวิธีการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจเพ่ือให

เกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เพราะในสังคมทุก ๆ สังคมยอมมีความแตกตางกันดานฐานะหรือขัด

สนดานปจจัย 4 หลักความยุติธรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธศาสนาจึงวางหลักสังคหวัตถุ 4 

ประการท่ีกลาวมา เพ่ืออุดชองวางของสังคม สงผลใหเกิดความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม

กันของคนในสังคม 

  ดังนั้น หลักความยุติธรรมทางเศรษฐกิจตามหลักการพุทธศาสนาประกอบไปดวย 2 

ประการ คือหลักความมั่นคงและสงเสริมทางเศรษฐกิจ และหลักการสงเคราะห แตสิ่งสําคัญความ

ยุติธรรมทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได ตองมีระบบเศรษฐกิจหรือนโยบายดานเศรษฐกิจที่เที่ยงธรรม

ถูกตอง กลาวคือ ระบบเศรษฐกิจตองอยูบนพื้นฐานของหลักธรรม เพราะหลักธรรมสอดคลองและเปน

หน่ึงเดียวกับธรรมชาติ ท่ีสําคัญเคารพตอชีวิตสรรพสัตวทั้งหลายและมีความเมตากรุณาตอกัน ตลอด

ถึงใหความสําคัญของมิติทางจิตวิญญาณดวย ซ่ึงระบบเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปมองขามไมใหความสําคัญ

หรือไมคํานึงถึงเทาท่ีควรเพราะมุงถึงแตประโยชนแตผลกําไรเกินไป188 ระบบเศรษฐกิจจึงเปนตัวแปร

สําคัญท่ีจะทําใหประชาชนอยูดีกินดี มีสุข แตในสังคมยุคปจจุบันองคกรท่ีมีบทบาทวางนโยบายห รือ

กําหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจก็คืออํานาจทางการเมือง พุทธศาสนาจึงไดวางหลักความยุติธรรมทาง

การเมืองโดยแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ อํานาจทางการเมืองหรือรูแบบของการปกครอง และ

คุณสมบัติของผูปกครอง 2 สวนนี้เปนครรลองคลองธรรมที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมทางการเมืองขึ้น

ได 

3.1.3.2 ความยุติธรรมทางการเมือง 

อํานาจทางการเมืองเปนกลไกลสําคัญในการวางนโยบายตลอดถึงเขามาทําหนาที่

บริหารประเทศ หรืออาจกลาวไดวาการเมืองเปนเรื่องของผลประโยชน แตผลประโยชนในที่นี้หมายถึง 

                                                           
188พระดุษฏี เมธงฺกุโร, การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกฺขุ, (กรุงเทพมหานคร: มูล 

นิธิโกมลคีมทอง, 2532), หนา 11. 
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ผลประโยชนของประชาชนกลาวคือ เขามาบริหารหรือทําใหผลประโยชนเกิดแกสวนรวมหรือมหาชน

ใหมากท่ีสุด และที่สําคัญตองจัดสรรผลประโยชนระหวางเอกชนกับมหาชนใหเกิดดุลยภาพ ในหลัก

พุทธศาสนาก็ไดมีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางการเมือง คือการจัดรูปแบบการปกครองอธิปไตย 3 

เปนหลักการปกครองท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมทางการเมือง ตลอดถึงหลักปฏิบัติของผูปกครอง

หรือนักการเมืองคือทศพิธราชธรรม 10 ประการ ซ่ึงหลักดังกลาวนี้จะสงผลใหผูปกครองดํารงไวซึ่ง

ความยุติธรรมทางการเมืองอันจะนําความสันติสุขมาสูมวลมหาชน 

  1) อํานาจในการปกครองกลาวคือเปนอํานาจทางการเมืองที่ไดกําหนดไว 

ซึ่งในทางพุทธศาสนาก็ไดกําหนดรูปแบบการปกครองเพื่อใหผูปกครองใชอํานาจการปกครองตามรู ป 

แบบของระบอบการปกครองท่ีไดกําหนดไวใหเกิดความยุติธรรมในการใชอํานาจ เรียกวา อธิปไตย 

3189ไดกําหนดไวในอาธิปเตยยสูตร ซึ่งอธิบายไดดังนี้190อธิปไตย 3 หมายถึง ความเปนใหญภาวะท่ีถือ 

เอาเปนใหญ  

    (1) อัตตาธิปไตย คือ การถือตนเปนใหญ  

    (2) โลกาธิปไตย คือ การถือโลกหรือเสียงขางมากเปนใหญ 

                                   (3) ธัมมาธิปไตย คือ การถือความถูกตอง ชอบธรรมเปนใหญ 

จะเห็นไดวาอํานาจอธิปไตย คือรูปแบบการปกครองท้ัง 3 รูปแบบท่ีกลาว

มานั้น พระพุทธเจาก็ไมไดกําหนดไววารูปแบบการปกครอง แบบไหนดีที่สุด เพราะการปกครองทุก

ระบบนั้นสามารถปรับปรุงหรือแกไขในสวนที่บกพรองเพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนไดทั้งสิ้น191แต

พระพุทธเจาทรงแนะนําใหผูปกครองถือธรรมเปนใหญ กลาวคือถือความถูกตอง ความเที่ยงธรรม  

ความจริงใชเหตุผลที่ประกอบดวยธรรมเปนใหญ ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนสําคัญ และ

ประโยชนของสวนรวมหรือประโยชนของมหาชนเปนที่ตั้ง จึงจะถือวาเปนการปกครองที่ยุติธรรมตาม

หลักของพระพุทธศาสนา192 เชนในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงใชหลักธรรมาธิปไตยปกครองสังคม

สงฆตั้งแตสมัยพุทธกาลปรากฏในจักกวัตติสูตร193กลาวไววาพระตถาคตอรหันสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้นแลผูทรงธรรม เปนธรรม ราชาทรงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม เคารพธรรม นอบ

นอมธรรม เชิดชูธรรม ยกยองธรรม มีธรรมเปนใหญ ทรงจัดการรักษา ปองกัน และคุมครองกายกรรม 

วจีกรรม และมโนกรรมโดยธรรม 

                                                           
189ที.ปา. (ไทย) 11/56/270. 
190พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพ

ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2551), หนา 483. 
191ปรีชา ชางขวัญยืน, เรื่องเดิม, หนา 110. 
192เกษดา ทองเทพไพโรจน, เรื่องเดิม, หนา 82. 
193ที.ปา. (ไทย) 11/84/62. 
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ดังน้ันการปกครองที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมทางการเมืองคือการปก 

ครองแบบธัมมาธิปไตย กลาวคือถือธรรมเปนใหญ เพราะการปกครองสองระบบแรกคือ อัตตาธิปไตย

และโลกาธิปไตย เปนเพียงแตบุคคลสมมุติขึ้นเทานั้น สวนอยางที่สามเปนการปกครองที่เปนเรื่องของ 

“ธรรม” ฉะน้ันแลวการจะปกครองในรูปแบบไหนก็ตาม แตใหยึดถือ “ธรรม” เปนใหญในการ

ปกครอง อันจะนํามาใหเกิดความยุติธรรมทางการเมือง เม่ือทราบถึงรูปแบบการปกครองตามแนวคิด

ของพุทธศาสนาท่ีจะกอใหเกิดความยุติธรรมทางการเมือง สิ่งหนึ่งที่ขามิไดก็คือ คนที่จะไปดูแลหรือไป

ใชระบบน้ัน ๆ ตองมีหลักประพฤติปฏิบัติสําหรับผูปกครองหรือคุณสมบัติของผูปกครองที่จะทําใหเกิด

ความยุติธรรมคือ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 

2) คุณสมบัติของผูปกครองการปกครองที่จะกอใหเกิดความยุติธรรมมาก

ที่สุดคือการปกครองแบบธัมมาธิปไตย แตสิ่งสําคัญอีกอยางคือ ตัวบุคคลหรือผูปกครองตามหลักพุทธ

ศาสนาตองมีคุณสมบัติตามหลักทศพิธราชธรรม10 ประการ194 ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูปกครองที่ตอง

ยึดถือเพ่ือปกครองบานเมืองใหเกิดความยุติธรรม ซ่ึงในพระไตรปฎกก็ไดปรากฏใน มหาหังสชาดก 

เปนการสนทนาระหวางพระยาหงสกับพระเจากาสี กลาวคือพระเจากาสีตอบคําถามของพระยาหงส

วา พระองคมีอายุยืนยาว สุขภาพรางกายแข็งแรง ประชาชนที่อยูภายใตการปกครองก็มีความอุดม

สมบูรณอยู กินดี บานเมืองก็มีความเจริญรุงเรือง หมูเหลาอํามาตย เสนาบดี ขาราชบริพาร ก็

จงรักภักดีพรอมทั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความสมบูรณ สวน พระมเหสี พระโอรส ก็ทรงเชื่อฟงและเปนไป

ตามพระราชอัธยาศัย ก็เพราะพระองคตั้งอยูในธรรม 10 ประการ คือ195 ทศพิธราชธรรมซึ่งเปนธรรม

ของผูปกครองบานเมือง ประกอบไปดวย 1) ทาน การให  2) ศีล ความประพฤติที่ดีงาม 3) ปริจาคะ 

บริจาค 4) อาชชวะ ความช่ือตรง 5) มัทวะ ความออนโยน  6) ตปะ ความเพียร  7) อักโกธะ ความไม

โกรธ  8) อหิงสา ความไมเบียดเบียน  9) ขันติ ความอดทน10) อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม 

   จะเห็นไดวาทศพิธราชธรรม  10 ประการเปนหลักของผูปกครอง กลาวคือ 

ผูปกครองตองไมประมาทในการท่ีจะสนับสนุนสงเสริมใหสังคมเกิดความเรียบรอยสงบสุขพรอมทั้ง

จัดสรรสภาพแวดลอมของสังคมใหเกื้อกูลตอความอยูดีมีธรรม และการแสวงหาศีลธรรมใหเกิดขึ้น

ภายในจิตใจของคนในสังคม196 เม่ือพิจารณาจากทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะขอที่ 10 อวิโรทนะ คือ

ความเที่ยงธรรม ไมคลาดไปจากธรรม แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาเปนหลักที่จะกอใหเกิดความยุติธรรม

สําหรับผูปกครอง เพราะผูปกครองตองบริหารจัดการบานเมืองใหเกิดความเที่ยงธรรม ถาในสังคม

                                                           
194ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) 28/179/112. 
195พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุง 

เทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 240-241. 
196พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร, สห 

ธรรมิก, 2549), หนา 70/50. 
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สมัยปจจุบันผูปกครองประเทศก็ตองจัดสรรจัดสรรผลประโยชนของกลุมคนในสังคมที่หลากหลาย ซ่ึง

เต็มไปดวยกลุมผลประโยชนตาง ๆ ตองทําใหเกิดความสมดุล โดยเฉพาะผลประโยชนของมหาชนหรือ

ประโยชนสวนรวมของสังคมเปนสําคัญโดยอาศัยหลักทศพิธราชธรรมในการเปนผูปกครองจึงจะทําให

เกิดความยุติธรรมขึ้นมาได 

   ดังนั้นความยุติธรรมทางการเมืองตามหลักแนวคิดของพุทธศาสนาประกอบ

ไปดวย 2 สวนคือ อํานาจของผูปกครอง โดยจะเกิดความยุติธรรมไดก็ตองใชรูปแบบการปกครองโดย

ระบบธัมมาธิปไตยและคุณสมบัติของผูปกครอง จะสงผลใหเกิดความยุติธรรมไดก็ตองอาศัย

ทศพิธราชธรรม เปนเครื่อง มือหรือกลไกในการทําใหผูปกครอง ปกครองบานเมืองใหเกิดความ

ยุติธรรม สังเกตเห็นไดวาความยุติธรรมทางการเมืองมีความสําคัญตอโครงสรางของสังคมเปนอยาง

มากกลาวคือ ถาในสังคมยุคปจจุบันก็คือหมายถึงรูปแบบของการปกครองและมีคณะรัฐบาลเปนตัว

ควบคุมหรือมีอํานาจสูงสุดในการบริหาร เมื่อทางการเมืองขาดความยุติธรรม ก็จะทําใหความยุติธรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมรับผลกระทบไปดวย 

ประเภทของความยุติธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่กลาวมาท้ัง 3 ประเภท คือ ความ

ยุติธรรมทางสังคม ความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมทางการเมือง สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ 

“พุทธศาสนาน้ันครอบคลุมกวางขวางทุกแงทุกมุม ตั้งแตลักษณะปจเจกชน ความสัมพันธทางสังคม

แบบตาง ๆ เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน เจานายบาวไพร ผูปกครองและผูใตปกครอง กลุมเศรษฐกิจ 

กลุมอนามัย และกลุมสันทนาการ ผลกระทบตอบุคคล ตอความสัมพันธทางสังคม”197และหลักความ

ยุติธรรมของแนวพุทธศาสนาก็ควบคุมโครงสรางของสังคมเชนกัน จุดเดนของความยุติธรรมตามแนว

พุทธศาสนาเปนความยุติธรรมท่ีออกมาจากภายในคือจิตตองเปนกุศล อันจะสงผลใหความยุติธรรม

ภายนอกเกิดข้ึนรูปธรรม และความยุติธรรมยังอยูบนพ้ืนฐานของความเมตตาอารี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน ประเภทของความยุติธรรมตามแนวพุทธศาสนาทั้ง 3 ประเภทที่กลาวมาน้ันจึงเปนความ

ยุติธรรมท่ีจะหลอหลอมสังคมใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน “เปนความยุติธรรมนําไปสู

สันติ และสันติเปนมูลฐานแหงการพัฒนา”198ทั้งทางดานจิตใจและวัตถุควบคูขนานกันไป ซ่ึงจะทําให

สังคมเจริญรุงเรือง เกิดความสงบสุขและโดยหลักการของความยุติธรรมตามหลักพุทธศาสนาที่เปน

แกนแทของความยุติธรรมก็ไดกลาวไวเชนกันคือ อคติ 4 พรหมวิหาร 4 และหิริโอตตัปปะ ซ่ึงถือวา

เปนจิตวิญญาณของความยุติธรรมทั้งปวง  

 

                                                           
197สัญญา สัยญาวิวัฒน, พุทธสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, 2533),

หนา 123. 
198ปวย อ๊ึงภากรณ, ศาสนธรรมกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2530), หนา 45. 
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3.2 หลักการวาดวยความยุติธรรม 

 

หลักการวาดวยความยุติธรรมของพุทธศาสนาเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหมนุษยมีพฤติกรรม

ทางกาย วาจา ใจ ถูกตอง เท่ียงธรรม อันจะทําใหเกิดความยุติธรรมในสังคมได  เพราะลักษณะอยาง

หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ “การสอนแตความจริงท่ีเปนประโยชนและเปนสิ่งท่ีปฏิบัติไดใน

ปจจุบัน”199 เม่ือเราไดเดินบนวิถีแหงธรรมอยางมั่นคงความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง 

 

3.2.1 หลักธรรมที่สัมพันธกับความยุติธรรม 

หลักธรรมที่มีความสัมพันธกับความยุติธรรมประกอบไปดวย อคติ 4 พรหมวิหาร 4 ถือวา

เปนหลักความยุติธรรมท่ีเปน อกาลิโก สามารถทําใหความยุติธรรมเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกสังคม 

อยางไมจํากัดกาลเวลา กลาวคือ200 เปนหลักสากลหรือเปนธรรมะสากลที่สามารถใชไดกับทุกสังคม 

เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีกลาวมาน้ีก็จะเปนที่พ่ึงอันจะทําใหเกิดความยุติธรรม และทําใหเกิดความ

ถูกตองไดอยางแทจริง 

  3.2.1.1 อคติ 4 กลาวคือ ความยุติธรรมไมเกิดข้ึนในตัวมนุษยเพราะวามนุษย

คลาดเคลื่อนไปจากธรรม คือไมเท่ียงตรงตอธรรม จิตใจเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เรียกวามี 

“อคติ 4”201ซึ่งเปนเหตุใหมนุษยตายไปจากความยุติธรรม หรือความยุติธรรมจะเกิดไมไดเม่ือมนุษยมี

อคติ 4 ประการดังนี้ 

1) ฉันทาคติ ไมลําเอียงเพราะรัก กลาวคือ เลือกปฏิบัติดวยเหตุที่เขาเปน

ญาติพ่ีนอง หรือคนรักของเรา เม่ือมีใจที่เอนเอียงเกิดขึ้นเพราะความรักก็จะทําใหใจของเราไมมีความ

เปนกลาง และรักษาความยุติธรรมไวไมได 

2) โทสาคติ ไมลําเอียงเพราะโกรธ กลาวคือ จะไมเลือกปฏิบัติเพราะความ

เกียจ โกรธ อาฆาต พยาบาท ก็จะทําสูญเสียความยุติธรรมได ตองมีจิตใจที่หนักแนนปราศจากอคติ

ดวยความโกรธจึงจะธํารงความยุติธรรมใหเกิดข้ึนได 

3) โมหาคติ ไมลําเอียงเพราะหลง กลาวคือ กระทําไปเพราะความไมรูหรือ 

ไมมีการพิจารณาไตรตรองใครครวญใหดีเสียกอน ขาดความสุขุมรอบรอบ ตองมีสติทุกขณะจิต

ปจจุบันกระทําดวยปญญาที่รูแจงเห็นจริงจึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมได 
                                                           

199พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), ลักษณะของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มูล 

นิธิโกมลคีมทอง, 2527), หนา 25. 
200พุทธทาสภิกขุ, ตุลาการิกธรรม คําบรรยายหลักพุทธศาสนา อบรมผูจะทรงโปรดเกลา ฯ 

เปนตุลาการ เลม 3, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา 2544 ), หนา 250. 
201องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 13/17/29. 
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4) ภยาคติ ไมลําเอียงเพราะความกลัว กลาวคือ กระทําลงไปเพราะหวาด 

กลัวตออํานาจมืด หรืออันตรายที่จะเกิดข้ึนกับตัวเองและครอบครัว เพื่อจะรักษาความยุติธรรมใหอยูคู

กับสังคมตองกระทําดวยความกลาหาญในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม  

หลักของอคติ 4202 ที่กลาวมาน้ันไดนํามาจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของประเทศ   

อินเดีย ซึ่งเปนหลักที่ถือวาเปนหลักธรรมที่สอดคลองและเปนหนึ่งเดียวกับกฎของของธรรมชาติ ท่ี

สําคัญเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษยเปนอยางดี เพราะหลักอคติ 4 “หลักนี้เปนหนึ่งเดียว

และใชกับมนุษยทุกคนโดยไมไดแบงแยกเชื้อชาติ ชาติพันธแตประการใด หลักนี้จึงมีลักษณะเปนหลัก

สากล”203อนึ่งหนทางท่ีจะทําใหมนุษยไมลําเอียงไปตามอคติ 4 นั้น มนุษยตองต้ังมั่นในคุณธรรม 3 

ประการดวยกันคือ204ตองไมมีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตน205 (สักยายทิฐิ) ไมมีความลังเล

สงสัยในหนทางแหงความดี (วิจิกิจฉา) และตั้งม่ันในศีลหรือบําเพ็ญเพียรทางกาย วาจา ใจ ให

บริสุทธิ์206 (สีลัพพตปรามาส) ซึ่งหลักคุณธรรมทั้ง 3 ประการท่ีกลาวมานี้ถือวาเปนหนทางที่จะเปน

เครื่องมือสําคัญในการกําจัดหรือตัดหนทางของอคติใหตายไปจากใจของเราได  

ทั้งนี้เมื่อเราพยายามละกิเลสอยางสม่ําเสมอทําเปนปกติอยูแลว สิ่งที่เรียกวาอคติก็

จะหมดกําลังไปในตัว แมเราไมไดระมัดระวังอคติก็จะเกิดข้ึนไมไดอีกเลย เมื่อเราไดฝกใจอยูตลอดเวลา 

รวมทั้งไดตระหนักถึงการละความเห็นแกตัว ละการลังเลในหนทางแหงความดี ละการลังเลในการจะ

ละความช่ัว ละการลังเลในการบําเพ็ญความดี และเปนผูที่ไมมีความสงสัยในกฎระเบียบขอปฏิบัติของ

การบรรลุถึงความดีซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนหนทางที่จะกําจัดอคติใหตายไปจากใจของเราไดอยางสิ้นเชิง

เพราะหากเปนผูไมความเห็นแกตัวก็สามารถปองกันฉันทาคติและโทสาคติได หรือเปนผูที่ไมมีความงม

งายไปตามความเชื่อหรือสิ่งยึดถือตาง ๆ ท่ีไมมีเหตุ ไมมีผลยอมจะปองกันภยาคติและโมหาคติได207

เปนตน 

                                                           
202ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, ปริมลฑลแหงกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม 2554), หนา 

97. 
203เร่ืองเดียวกัน, หนา 97. 
204พุทธทาสภิกขุ, ตุลาการิกธรรม คําบรรยายหลักพุทธศาสนา อบรมผูจะทรงโปรดเกลา ฯ 

เปนตุลาการ เลม1, (กรุงเทพมหานคร: การพิมพพระนคร 2517), หนา 240-241. 
205พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ

ครั้งที่ 14, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 2553), หนา 410. 
206เร่ืองเดียวกัน, หนา 418. 
207พุทธทาสภิกขุ, ตุลาการิกธรรม คําบรรยายหลักพุทธศาสนา อบรมผูจะทรงโปรดเกลา ฯ 

เปนตุลาการ เลม1, เรื่องเดิม, หนา 241. 
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  อยางไรก็ตามเม่ือเราปฏิบัติเชนนี้ใหเปนปกติของวิถีชีวิตก็ยอมเปนการกําจัดอคติตาง 

ๆ ใหหมดส้ินไปได เราจะไมมีโอกาสท่ีจะพลาดพล้ังหรือเผลอตัวตกเปนฝายแพตอกิเลสไดเลยฉะนั้น

แลวจะเห็นไดวา หลักอคติ 4 เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยที่เปนกลไกลทําใหมนุษยมาอยูรวมกันใน

สังคมโดยไมคลาดเคล่ือนไปจากธรรม เท่ียงตรงตอธรรม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความยุติธรรมในสังคม และ

ทําใหกลุมคนในสังคมสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

3.2.1.2 พรหมวิหาร 4 กลาวคือ หลักการที่ประสานความสัมพันธของมนุษยที่อยู

รวมกันในสังคมใหเกิดความยุติธรรม เรียกวา พรหมวิหาร 4208หมายถึง209ธรรมอันประเสริฐที่เปน

หลักปฏิบัติหรือหลักความประพฤติท่ีดีงาม ถูกตอง เปนตัวควบคุมใหมนุษยที่อยูรวมกันปฏิบัติตาม ซ่ึง

จะสงผลใหการดําเนินชีวิตขอมนุษยนั้นสมบูรณดวยการเท่ียงตรงตอธรรมอันจะสงผลใหมนุษยได

ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยเท่ียงธรรม เพราะตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ “เมตตา กรุณา มุทิตา 

และอุเบกขา หรือธรรมที่วาการทําตนเปนคนท่ีสมบูรณ”210 ความสมบูรณของความเปนมนุษยจะทํา

ใหความยุติธรรมเกิดข้ึนในตัวมนุษย หลักพรหมวิหาร 4 อธิบายไดดังนี้ 

1) เมตตา หมายถึง มีความปรารถนาดีอยากใหคนอ่ืนมีความสุข มีจิตใจที่

เปนเต็มเปลี่ยมไปดวยกุศลธรรม 

   2) กรุณา หมายถึง ชวยเหลือ เกื้อกูล ปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือด 

รอนใหเขาพนทุกข และมีความสุข 

3) มุทิตา หมายถึง ความยินดี มีจิตเปนปติ ชื่นชม เม่ือคนอ่ืนเขามีชีวิตที่

เจริญกาวหนาพลอยยินดีกับเขาเม่ือเขามีความสุขหรือชีวิตเขาไปไดดี 

4) อุเบกขาหมายถึง ความวางใจใหเปนกลาง มีจิตใจท่ีเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง 

ไมเอนเอียงดวยรักและชัง จิตใจตองตั้งมั่นใหเที่ยงตอธรรมอยูเสมอ 

จะเห็นวาเมื่อมนุษยในสังคมมาอยูรวมกันเปนสังคมสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดคือการมีความสัม 

พันธซึ่งกันพรหมวิหาร 4 จงเปนหลักที่จะประสานใจของคนในสังคมใหรวมเปนหนึ่งเดียวจึงสามารถ

แยกประเภทความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเองได ๓ สถานการณดวยกันคือ2111) ในชวงเวลาที่

ชีวิตเขาเปนปกติสุขดี เราก็ตองมีจิตใจที่มีความปรารถนาดีตอกัน เรียกวา ความเมตตา 2) ในชวงเวลา

ที่ชีวิตเขาตกตํ่าทุกขยากเดือนรอน เราก็ตองชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือใหเขาพนจากความทุกขนั้น เรียกวา 

                                                           
208องฺติก.อ. (ไทย) 2/31/111-112. 
209พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546) 
210ชะวัชชัย ภาติณธุ, เรื่องเดิม, หนา 78. 
211พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), วินัยเรื่องใหญกวาที่คิด, พิมพครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหา 

นคร: พิมพสวย, 2550), หนา 37.  
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กรุณา 3) ในชวงเวลาที่ชีวิตเขาสูงขึ้นมีความเจริญรุงเรือง ประสบผลสําเร็จในชีวิต เราก็ตองมีจิตใจที่

ชื่นชม ปติ ยินดีกับเขา เรียกวา มุทิตา 

จาก 3 สถานการณท่ีกลาวมาเปนความสันพันธระหวางมนุษยดวยกันเองเปนหลักธรรมที่วาง

ไวใหมนุษยปฏิบัติตอกันกลาวคือ เวลาท่ีเขาปกติก็เมตตา เวลาท่ีเขาลําบากหรือตกตํ่าก็ตองกรุณา 

และในเวลาที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือมุทิตา  นอกจากมนุษยจะมีความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง

ยังตองมีความสัมพันธตอกฎของธรรมชาติดวยนั้นก็คือสถานการณท่ี 4 คือ อุเบกขา 

สถานการณที่ 4 เปนตัวแปรท่ีสําคัญที่สุดท่ีจะรักษาความสมดุลของสังคมไวได เพราะ

สถานการณที่ 1-3 เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง แตในเวลาเดียวมนุษยนอกจากจะมี

ความสัมพันธตอกันแลวมนุษยยังตองมีความสัมพันธกับธรรมชาติดวย ดังนั้นสถานการณที่ 4 จึงเปน

กฎเกณฑที่สรางความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ กลาวคือ212เม่ือมนุษยละเมิดตอธรรม หรือ

สมควรรับผิดชอบตอธรรม เราก็ตองมีอุเบกขาวางใจใหเปนกลางโดยปลอยใหเขาตองรับผิดชอบตอ

ธรรม เพ่ือดํารงไวซึ่งความสมเหตุสมผล ท้ังนี้เบ้ืองหลังของสังคมยังมีธรรมรองรับอยู คือหลักการแหง

ความเปนจริงไปตามกฎธรรมชาติคือ ความเปนไปตามเหตุตามผล หรือตามเหตุตามปจจัยทั้งหลาย 

เพราะมนุษยอยูรวมกันในสังคมมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลว ยังไมเพียงพอที่จะทําใหสังคมเกิดความ

ยุติธรรมได ถาในสังคมไมมีสถานการณที่ 4 มารองรับหรือเปนตัวรักษาธรรมไว ในสังคมก็จะเกิดแต

ความอยุติธรรม และความวุนวายเกิดข้ึนในสังคม 

ทั้งนี้จึงตองมีสถานการณที่ 4 เพ่ือเปนตัวรักษาธรรมของสังคมไว เพราะในความสัมพันธของ

มนุษยทั้ง 3 สถานการณที่กลาวมาหากไปละเมิดตอธรรมแลว ก็จะตองมีอุเบกขา เปนตัวหยุด

ความสัมพันธคือ วางใจใหเปนกลาง วางเฉย ไมชวยเหลือ ความสัมพันธระหวางมนุษยตองหยุด เพ่ือ

รักษาธรรมของสังคมไว แลวถือธรรมเปนใหญ และปฏิบัติตอธรรม คือเฉยตอคนแตใหเที่ยงตอธรรม  

ดวยเหตุที่กลาวมานี้จึงตองมีสถานการณที่ 4 คืออุเบกขาไวเปนเครื่องมือควบคุมความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับธรรมชาติ อันจะสงผลใหชีวิตของมนุษยไดรับสิ่งดีงามและธํารงความยุติธรรมไวในสังคมได 

อุเบกขา คือจึงเปนตัวแปรที่สําคัญทําใหเกิดดุลยภาพในจิตใจของมนุษยได และก็จะชวยทําใหเกิดผล

ภายนอก 3 ประการดวยกันดังนี้ 

 1) ชวยรักษาบุคคล กลาวคือชวยสรางโอกาสใหมนุษยไดรูจักมีความรับผิดชอบตอ

เหตุหรือผลตามความเปนจริงของชีวิต เชน พอแมชวยดูแลใหลูกของตนทําการงานบาง จะเปนการ

ชวยฝกใหลูกไดมีการพัฒนาทักษะชีวิต และสามารดํารงชีวิตโดยพึ่งตนเองได 

                                                           
212พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ 13, (กรุงเทพมหา 

นคร: วิญูชน, 2555), หนา 104-109. 
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 2) ชวยรักษาสังคม กลาวคือ ใหทุกอยางเปนไปตามกฎเกณฑของสังคมท่ีมีกติกาที่

วางไวโดยใหทุกคนตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน 

เชน ใครทําผิดตามกติกาของสังคม  ก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง  

  3) ชวยรักษาธรรม กลาวคือ เมื่อมีการทําใหทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะไมใครลวงละเมิด

ธรรมหรือกฎกติกาของสังคม อันจะธํารงไวซึ่งความถูกตอง ชอบธรรม หรือความสมเหตุสมผล 

 อยางไรก็ตาม อุเบกขา จึงเปนตัวที่ทําใหเกิดดุลยภาพในจิตใจของมนุษยรวมถึงทําใหเกิดดุลย

ภาพในสังคมมนุษยดวย เพราะทําใหมนุษยอยูในสังคมบนฐานของความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ

เกื้อกูล และมีตัวอุเบกขาคอยเปนเครื่องมือควบคุมความถูกตองและความสมเหตุสมอันจะทําใหมนุษย

กับธรรมมีความกลมกลืนเกิดความสมดุลขึ้น เพ่ือรักษาธรรมไวใหอยูคูกับสังคมอยูตลอดเวลา 

 

3.2.2  หลักกฎแหงกรรม  

กฎแหงกรรมคือ เปนกฎของการกระทําเพราะกรรมในหลักการทางพระพุทธศาสนา หมายถึง

การกระทํา แบงการกระทําออกเปน 3 ทางดวยกันคือการกระทําทางกาย การกระทําทางวาจา และ

การกระทําทางใจ กลาวคือ213 กรรมในท่ีนี้หมายความวาเปนการกระทําที่เปนการงานอาชีพตาง ๆ ซึ่ง

เปนขั้นของการกระทําที่ปรากฏออกมาภายนอกมองเห็นไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการกระทําใน

อดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม การกระทํานั้นก็คือกรรมทั้งสิ้น แตถาเราพิจารณาใหลึกเขาไป หรือ

มองลึกใหเขาไปถึงจิตใจ ก็จะพบวาเจตนาคือตัวกรรม ดังพุทธพจนที่ไดกลาวถึงความหมายของกรรม

ไววา “ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม (เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ)”214 

ทั้งนี้ เจตนาคือ ตัวความคิดจงใจ เจตจํานง ความตั้งจิต คิดมุงหมายท่ีกลาวมานี้เรียกวาเปน

กรรมเมื่อใครมีเจตนาเปนอยางไรแลว ก็จะแสดงออกมาใหเห็นเปนการกระทําทางกายบาง ทางวาจา

บาง และทางใจบาง ดังพุทธพจนในพินเพธิกสูตรที่วา “ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยเหตุนี้ เรากลาววา

เจตนาเปนตัวกรรมบุคคลคิดดีแลว จึงกระทําดวยกาย วาจา ใจ”215ทั้งหมดน้ีคือความหมายของกรรม

ที่แทจริง ฉะน้ันความหมายของกรรมจึงมองได 2 ประการดวยกันคือ ถามองแบบหยาบ ๆ และเห็นได

ชัดเจนก็คือการกระทําที่แสดงออกมาภายนอก เชนการดําเนินวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ  และการ

ทํางานตาง ๆ เปนตน แตถามองใหลึกเขาไปถึงแกนของใจ กรรมก็คือตัวเจตนานั้นเอง216 

                                                           
213พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), เชื่อกรรม รูกรรม แกกรรม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ

สวย, 2551), หนา 50. 
214วิ.มหา.(ไทย) 1/167/139. 
215องฺ.ฉกฺก.(ไทย) 22/63/577. 
216พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), เช่ือกรรม รูกรรม แกกรรม, เรื่องเดิม, หนา 51. 
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 อยางไรก็ตามในหลักการของพระพุทธศาสนานั้นจะมุงสอนใหเชื่อในเรื่องผลของกรรม คือ 

“ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว (กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ)”217ที่สําคัญการกระทําจะเปน

เครื่องมือในการแยกความดีความเลวของมนุษยทั้งหลายใหมีความแตกตางกัน218 เพราะบุคคลกระทํา

กรรมเชนใดยอมไดรับผลกรรมเชนนั้น ดังพุทธพจนที่วา “เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม 

มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย เราทํากรรมใดไวจะเปนกรรมดีหรือ 

กรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น”219อนึ่ง “กฎแหงกรรมเปนสิ่งที่เปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่วใน

ตัวมันเอง อยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย มนุษยจะรับรูวามีกฎนี้หรือไมก็ตาม มันก็ยังทํางานของ

มันอยูนั่นเอง”220หลักการของพระพุทธศาสนามีกรรมอยู 2 แบบคือ221 กรรมในธรรมท่ีเปนกฎ

ธรรมชาติ และกรรมในวินัยหรือกฎหมาย ท่ีมนุษยสรางขึ้นโดยสมมติ ดังนี้  

1) กรรมในธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติกลาวคือ เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ ทุกสิ่งทุก

อยางลวนเปนไปตามเหตุตามปจจัยเพราะทุกอยางที่เกิดข้ึนไมไดเกิดดวยบังเอิญ แตมีเหตุมีปจจัย

เกื้อกูลใหเกิด ผลมาจากเหตุ เหตุนําพาใหเกิดผล ซึ่งกรรมในธรรมที่เปนกฎธรรมชาติเรียกวา นิยาม มี 

5222 ประการดวยกันดังนี้ 

                        (1) อุตุนิยาม (Physical Laws) คือกฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุมความเปนไปของ

ปรากฏการณในธรรมชาติ เกี่ยวกับวัตถุที่ไมมีชีวิตทุกชนิด เชน ปรากฏการทางดินฟา อากาศฟารอง 

ฟาผา รวมถึงการเกิดดับของโลกและจักรวาลลวนเปนไปตามกฎของธรรมชาติ 

                        (2) พืชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเปนไปของ

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว เชน เราปลูกมะมวงผลออกมาก็ตองเปนมะมวง วัวออกลูกมาก็ยอมเปนลูกวัว 

   (3) จิตนิยาม (Psychological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่เก่ียวกับกลไกการทํางาน

ของจิต จิตจึงเปนตัวควบคุมกลไกลของชีวิต ชีวิตจะเปนเชนไรจึงขึ้นอยูกับการปรุงแตงของจิต 

                        (4) กรรมนิยาม (Moral Laws) คือ กฎแหงกรรม ทั้งนี้กรรมหมายถึงการกระทํา 

ทําดียอมไดรับผลดี ทําชั่วยอมไดรับผลชั่ว ทํากรรมเชนไรก็จะไดรับผลเชนนั้น  

                                                           
217สํ.ส.(ไทย) 11/256/374. 
218ม.อุ. (ไทย) 14/297/356. 
219องฺ.ปฺจ.(ไทย) 22/57/101. 

 220พระไพศาล วิสาโล, “กฎแหงกรรมกับความเปนธรรม”, มติชนรายวัน, (17 สิงหาคม 

2551): 6. 
221พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตรแนวพุทธ, เร่ืองเดิม, หนา 89. 
222พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งที่ 32, (กรุงเทพ 

มหานคร: ผลิธัมม 2555), หนา 235-236. 
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                         (5) ธรรมนิยาม (Causal Laws) คือกฎธรรมชาติที่มีความเปนเหตุ เปนผลของ

สรรพสิ่งทั้งหลาย เปนหลักการสากลที่ครอบคลุมความเปนไปทั้งจิตและวัตถุ กฎตามขอนี้จึงมีขอบเขต

ครอบคลุมทั้งหมดของกฎท้ัง 4 ขอท่ีกลาวมาสรุปรวมมาอยูในขอธรรมนิยามนี้ทิง้สิ้น 

  ฉะนั้น ตาม“กฎท้ังหาลวนสัมพันธกันอยางแยกไมได เชน การตัดไมทําลายปา ทําให

เกิดนําทวม ฝนไมตก ซึ่งเปนจากกรรมนิยามที่สะทอนมาจากพืชนิยาม ปรากฏการณคลื่นสึนามิก็เปน

อุตุนิยาม แตเมื่อมีคนเสียชีวิต เกิดความเศราสลด เกิดเปนจิตนิยามที่สะทอนมาจากอุตุนิยาม”223 จะ

เห็นวากรรมในธรรม ท่ีเปนกฎธรรมชาติ มนุษยไมอาจที่จะกําหนดกฎเกณฑไดเลย แตทุกอยาง 

เกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป เปนไปตามหลักของอิทัปปจยตา เปนกฎเหนือกฎทั้งปวง เม่ือมีเหตุ ยอมมีผล เมื่อ

สิ่งน้ีมี สิ่งนี้จึงมี เมื่อส่ิงนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด ซึ่งถือวาเปนสัจธรรมความจริงอยางแนแท 

2) กรรมในวินัยหรือกฎหมาย ที่มนุษยสรางข้ึนโดยสมมติกลาวคือ มนุษยเปนผู

กําหนดกฎเกณฑข้ึนมาเชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพื่อเปนกติการวมกันของสังคมลวนอยู

ภายใตการควบคุมของมนุษย  แตถาในมิติของสงฆนั้นก็คือการบัญญัติขึ้นมาเพ่ือเปนโครงสรางและ

แบบแผนของสังฆะ และกรรมในทางวินัยน้ีถาพระทําผิด ก็จะนําวินัยที่บัญญัติไวมาจัดการไดเลย 

กรรมในวินัยก็จะสงผลทันที โดยไมตองรอกรรมในธรรมชาติ สิกขาบทหรือที่เรียกวาวินัยของพระภิกษุ

สงฆม ี227 ขอ224เมื่อพระภิกษุสงฆกระทําความผิดก็จะไดรับผลกรรมตามวินัยซึ่งเปนกรรมโดยสมมติ  

  จะเห็นวาเมื่อมีอธิกรณเกิดขึ้นก็จะดําเนินคดี จะไมปลอยทุกอยางทิ้งไวอยางนั้น แต

จะดําเนินคดีลงโทษตามที่วินัยไดบัญญัติไว จะไปอางวาไมตองทําอะไรรอใหเขาไดรับผลกรรมของเขา

เองเปนวิธีคิดที่ผิดไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง เพราะตามหลักการทาง

พระพุทธศาสนาวินัยไมรอดวย วินัยก็จะทําหนาที่ดวยการสงผลกรรมในวินัยไดทันท ี

  อยางไรก็ตามแมพระพุทธศาสนาจะมีกรรมอยู 2 ประการที่กลาวมานั้น แตจะมี

ความสมดุลและเชื่อโยมสัมพันธกันเปนหนึ่งเดียว กลาวคือ กรรมในธรรม ท่ีเปนกฎของธรรมชาติ เปน

กฎที่เปนสากลมีอยูในธรรมชาติ การจะทําใหไดประโยชนจากกฎในธรรมชาตินี้ ก็ตองมีกฎโดยสมมติ

ข้ึนมานั้นก็คือวินัยหรือกฎหมาย เพ่ือใชเปนกฎเกณฑที่จะใหมนุษยไดรับประโยชนจากธรรมชาติ แต

วินัยหรือกฎหมายนั้นก็มีเงื่อนไขอยูวา วินัยหรือกฎหมายตองมีธรรมเปนพ้ืนฐาน และมีธรรมเปน

เปาหมาย วินัยหรือกฎหมายน้ันถึงจะสงผลใหเกิดความยุติธรรมอยางเที่ยงแทและไดรับประโยชนจาก

ธรรม 

                                                           
223สม สุจีรา, กฎธรรมชาติตามหลักพุทธศาสนา นิยาม 5, ใน เกิดเพราะกรรมหรือความ

ซวย, คนวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=566d506 

daf5b 72b1 

 224วิ.ม. (ไทย) 2/655/427. 
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ดังนั้นจะเห็นวากฎแหงกกรม คือหลักการของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาที่สําคัญที่สุด

ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “สัตยโลก ยอมเปนไปตามกรรม”225เพราะความยุติธรรมตามกฎหมาย หรือ

กฎเกณฑตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นซึ่งอยูภายใตการควบคุมของมนุษยก็อาจจะมีชองวางของความ

ยุติธรรมเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา แตหลักการทางพระพุทธศาสนาแมจะหลุดรอดจากกรรมโดยสมมติ

ของมนุษยแตก็ไมอาจจะหลีกหนีความยุติธรรมที่เปนกฎธรรมชาติไปไดทุกอยางในจักรวาลลวนเปนไป

ตามกฎแหงกรรมท้ังสิ้น 

 

3.2.3 เปาหมายของความยุติธรรม 

 ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนามีเปาหมาย 4 ประการดวยกันคือ เพ่ือไมใหมนุษยเอา

เปรียบซึ่งกันและกันเพ่ือที่จะใหมนุษยปฏิบัติตอกันและกันในเชิงบวกเพ่ือสรางความสัมพันธใหคนใน

สังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพ่ือใหมนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่ดีงาม

ดังน้ี 

1) เพ่ือไมใหมนุษยเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  โดยมุงหวังเพ่ือที่จะใหมนุษยมี

สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกัน อันจะทําใหเกิดความยุติธรรมข้ึนมาไดอยางแทจริง 

กลาว คือ หากเปดพ้ืนท่ีใหสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพไดสําแดงตัวเองออกมาในเชิงบวก

มากยิ่งขึ้นเทาไหร ความยุติธรรมก็จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้นเทานั้น ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนเชน พระพุทธเจา

ปฏิเสธระบบชนชั้นของวรรณะในศาสนาพราหมณ หรือที่ปรากฏในอัคคัญสูตร กรณีที่แตงตั้งคนกลาง

ที่ไดรับเลือกมาจากมวลมหาชนเพ่ือใหมาทําหนาที่ในการดูแลเขตแดน หรือขาวสาลี ของคนในสังคม

เพ่ือไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน หรือไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน อันจะสงผลใหสังคมเกิด

ความสงบสุข พรอมทั้งความเปนระเบียบ เรียบรอยในบานเมือง 

2) เพ่ือที่จะใหมนุษยปฏิบัติตอกันและกันในเชิงบวกมุงหวังที่จะใหมนุษยตั้งอยูใน

พรหมวิหารธรรม คือใหมนุษยทุกคนไดปฏิบัติตอกันดวยความรัก ความเมตตา เคารพ ใหเกียรติซึ่งกัน

และกัน  ใหเห็นคุณคาของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ “เรารักความสุข เกลียดกลัว

ความทุกข ฉันใด คนอ่ืนๆ ก็รักความสุขเกลียดกลัวความทุกข ฉันนั้นเหมือนกัน”ดังตัวอยางที่

พระพุทธเจาทําใหดูเปนแบบอยาง กรณีที่พระองคทรงปฏิบัติกับพระเทวทัต แมวาพระเทวทัตจะคิดไม

ดี คิดปรองรายหมายจะเอาชีวิตพระองคใหตาย แตพระองคก็ยังตรัสวา "เรารักราหุลลูกของเราอยาง 

ไร เราก็รักเทวทัตอยางนั้นเชนกัน" เมื่อมนุษยมีความเขาใจเชนนี้ ก็จะทําใหมนุษยมีพฤติกรรมท่ีแสดง 

                                                           
225ม.ม. (ไทย) 13/460/582; ขุ.สุ. (ไทย) 25/660/654; อภิ.ก. (ไทย) 37/785/821. 
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ออกตอกันในเชิงบวก โดยไมไปเบียดเบียนเขา ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของคนอ่ืน ก็จะทําใหเกิดความ

ยุติธรรมขึ้นในสังคม226 

3) เพ่ือสรางความสัมพันธใหคนในสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมุงหวังเพ่ือที่จะให

คนในสังคมตั้งแตสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันทางสังคมตาง ๆ  ใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน จะเห็น

ไดจากหลักธรรมที่สัมพันธกับความยุติธรรม เชน ทิศ 6 พรหมวิหาร 4 เปนตน ตลอดถึงเปนตัวแปรที่

สําคัญทําใหกลุมคน หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมใหเกิดดุลยภาพ มีความสมดุลในสังคมอยาง

ลงตัวดังเห็นไดจากในอัคคัญญสูตร ที่สังคมมีมติใหมีตัวแทนของมวลมหาประชาชนมาทําหนาที่เพ่ือให

จัดสรรผลประโยชนของกลุมคนในสังคมตาง ๆ ใหเกิดดุลภาพ ท้ังนี้จะทําใหคนในสังคมมีความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน และกลุมคนในสังคมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย 

4) เพ่ือใหมนุษยไดพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่ดีงามโดยมุงหวังที่

จะใหมนุษยไดพัฒนาตนเปนผูรู ผูตื่น และผูเบิกบาน เพราะในหมูมนุษยทั้งหลาย ผูฝกตนดีแลวยอม

เปนผูประเสริฐ ดังตัวอยางท่ีเห็นชัด ดร.เอ็มเบ็ดการเกิดในวรรณะศูทร ที่ไมอาจจะมีสิทธิใด ๆ ใน

สังคมได แตเมื่อ ดร.เอ็มเบ็ดการไดศรัทธาและเห็นคุณคาในความยุติธรรมของพระพุทธศาสนา และก็

ใชความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาตนเองจนไดกลายมาเปนประธานรางกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ

อินเดียฉบับแรกและฉบับเดียวที่ใชอยูในปจจุบันนี้  และมนุษยก็สามารถท่ีจะพัฒนามีสติปญญาของ

ตนเองจนเขาถึงความจริงสูงสุดคือพระนิพพาน ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา 

อยางไรก็ตามเปาหมายของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา จะมุงหวังใหคนในสังคมมีความ 

สัมพันธที่ดีตอกันอยูบนพ้ืนฐานของธรรม ตลอดท้ังใหกลุมคนและกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสัง คม

เกิดดุลยภาพ ดังเชนท่ีพระพุทธเจาย้ําเตือนวา "ธรรมนั่นแล ยอมรักษาผูประพฤติธรรม" เพราะเม่ือใด

ก็ตามท่ีเราใหความใสใจ และรักษาความยุติธรรม หรือเท่ียงตอธรรม เม่ือนั้น ความยุติธรรมท่ีเราเพียร

พยายามท่ีจะปฏิบัติหนาที่อยางเท่ียงตรงนั้นจะทําหนาที่รักษาชีวิต และสังคมใหเกิดดุลยภาพอยางแท 

จริง จะเห็นวาความยุติธรรมจึงเปนตัวแปรที่สําคัญอันจะนําพาใหสังคมเกิดความสงบสุข หรือทําให

โลกเกิดสันติภาพได  

 

3.3 วิธีการสรางความยุติธรรม 

 

 วิธีการสรางความยุติธรรมตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นผูเขียนจะไดนําเรื่องในอดีต 

ชาติของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในชาดกคือมโหสถบัณฑิต และเรื่องท่ีปรากฏในพระสูตรคือในอัคคัญญ

สูตร รวมถึงหลักการท่ีกลาวถึงกระบวนการวินิจฉัยที่ทําใหเกิดความยุติธรรมในอธิกรณะสมถะ   

                                                           
226พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร, คนวันที่ 13  

มกราคม 2556 จาก http://www.mcu.ac.th/site 
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3.3.1 วิธีการสรางความยุติธรรมในมโหสถชาดก 

มโหสถบัณฑิต227เปนเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจา ไดเกิดเปนมหาบัณฑิตที่มีปณิธานท่ีจะ

บําเพ็ญ ปญญาบารมี ใชสติปญญาในการชวยเหลือแกไขปญหาของสังคม เพ่ือใหมนุษยไดหลุดพนจาก

ความทุกขยากเดือดรอน และมโหสถบัณฑิตก็ไดใชสติปญญาตัดสินคดีความตาง ๆ มากมายท่ีเกิดขึ้น

ในสังคมใหเกิดความยุติธรรมเปนอยางย่ิงยวด ผูเขียนก็จะยกบางคดีความที่มโหสถบัณฑิตไดตัดสิน 

เพ่ือมาเปนตัวอยางใหเห็นถึงวิธีการสรางความยุติธรรม คือ คดีเรื่อง โจรขโมยโค เรื่องมีอยูวา228 

วิธีที่ 1 ถือธรรมเปนใหญ ชี้ธรรม ไมชี้คน 

มีชายคนหน่ึงไดนําโคไปเล้ียงกลางทุงนา ในเวลาน้ันเองเขาก็ไดไปนั่งอยูใตรมไมจึง

ทําใหเขาเผลอหลับไป ในขณะไดมีโจรคนหน่ึงมาขโมยโค เมื่อชายชาวนาผูเปนเจาของโคต่ืนข้ึนมาไม

เห็นโคของตนเอง จึงตกใจมากและรีบออกตามหา จึงไปพบโจรกําลังจูงโคของตนไป หลังจากนั้นชาย

ชาวนาผูเปนเจาของโค กับโจร ตางคนก็ตางอางวาโคเปนของตนเอง จึงเกิดการโตเถียงกันอยางรุนแรง 

ทําใหคนท่ีเห็นเหตุการณดังกลาวไดมามุงดูอยางมากมาย 

ในขณะท่ีเหตุการณทุกอยางกําลังดําเนินไปดวยความวุนวายโกลาหล มโหสถเห็น

เหตุการณจึงไดเรียกคนท้ังสองมา เม่ือมโหสถเห็นปฏิกิริยาอาการของท้ังสองคน ก็หยั่งรูไดวาใครคือ

โจร และใครคือเจาของโคแตมหโหสถก็นิ่งเฉยทําเปนไมรูเรื่องอะไรจะเห็นไดวาการท่ีมโหสถบัณฑิตรู

แลววาใครคือโจรแตก็นิ่งเฉย เปนการชี้ใหเห็นวามโหสถบัณฑิตถือธรรมเปนใหญใชวิธีการชี้ธรรม ไมชี้

คน กลาวคือมโหสถจะไมเปนคนช้ีวาใครเปนคนผิด คนถูก แตจะใหความจริงปรากฏเสียกอน ธรรมจะ

เปนตัวชี้เองวาใครคือเจาของโค และใครคือโจร  

วิธีที่ 2 คนกลางตองเปนที่ยอมรับของคูกรณี และตองสัญญาตอหนาคูกรณีวาจะทํา

หนาที่ดวยความเปนกลางไมมีอคติ 

มโหสถเริ่มดวยการถามชายท้ังสองคนถึงสาเหตุของการทะเลาะกันเจาของโคก็ตอบ

วา “ขาพเจาซื้อโคมาจากคนชื่อนี้ แลวนําไปเล้ียงกลางทุงหญา ขาพเจาเผลอหลับ จึงถูกขโมยหนีไป 

ชาวบานตางรูดีวาขาพเจาซื้อโคน้ีมา”สวนโจรก็แยงวา “โคตัวนี้เกิดในบานของขา มันโกหกอยาไปเชื่อ

มัน” การถามเชนนี้เปนการถามเพ่ือเสาะหาสาเหตุที่แทจริงของการทะเลาะกันกอนจะเร่ิมทําการ

พิจารณาตัดสินใครคือเจาของโคท่ีแทจริง 

อยางไรก็ตามมโหสถบัณฑิตทราบถึงสาเหตุอยางถ่ีถวนแลวก็ยังไมเริ่มทําการคนหา

ความจริงวาใครคือเจาของโคท่ีแทจริงจะเห็นไดจากคําถามตอจากน้ีคือ มโหสถบัณฑิตถามชายท้ังสอง

วา “จะยอมรับในคําตัดสินหรือไมหากยอมรับ ก็จะตัดสินโดยยุติธรรม” จากคําถามนี้มีนัยยะ 2 

ประเด็นดวยกัน ประเด็นแรก คนกลางท่ีจะทําหนาที่สรางความยุติธรรมตองเปนคนท่ีคูกรณียอมรับ

                                                           
227ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย) 63/331. 
228ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย) 63/335. 
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และศรัทธา ประเด็นที่สอง คนกลางที่จะทําหนาที่สรางความยุติธรรมตองใหคํามั่นสัญญาวาจะตัดสิน

ดวยความเปนกลางไมใชอคติเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกคูกรณี 

วิธีที่ 3 ชี้คน ชี้โทษ ชี้ทางออก 

ทั้งนี้เมื่อชายทั้งสองตกลงท่ีจะยอมรับความตัดสิน  มโหสถบัณฑิตก็เริ่มดวยคําถาม 

ดวยการถามโจรวา “ทานเอาอะไรเลี้ยงโค” โจรตอบวา “ขาพเจาใหโคดื่มยาคู ใหกินงา แปง และขนม

กุมาส” เมื่อโจรตอบคําถามเสร็จ มโหสถบัณฑิตก็ถามเจาของโค เจาของโคก็ตอบวา “ขาพเจาเปนคน

จน จึงไมมีขาวยาคูเล้ียงโค ขาพเจาเลี้ยงโคดวยหญา”  

คําถามเชนนี้เปนการชี้หาทางออกใหทั้งสองคนเพ่ือจะทําใหไดรูความจริงวาเจาของ

โคที่แทจริงคือใคร เพราะหลังจากน้ันมโหสถจึงใหคนที่มุงดูอยู ใหนําใบประยงคมาตําในครกผสมกับ

น้ําแลวเทใสถาดใหโคดื่ม ปรากฏวาโคสํารอกออกมาเปนหญา เม่ือเห็นเปนนี้ทําใหจะสามารถชี้คนได

วาชายชาวนาคือเจาของโคท่ีแทจริง 

เมื่อความจริงปรากฏเปนนี้ มโหสถจึงนําหญาท่ีโคสํารอกออกมาไปใหมหาชนท่ีรุม

ลอมดู แลวก็ไดถามโจรวา “เจาเปนโจรใชไหม” ผูคนมากมายท่ีกําลังมุงดูอยูตรงนั้นก็ไดรุมประชา 

ทัณฑทุบตีโจรจึงไดรับบาดเจ็บ มโหสถจึงไดขอรองใหทุกคนหยุดทําราย จึงไดกับโจรกับส่ิงที่เกิดขึ้นวา 

“นี้คือผลกรรมท่ีทานไดทําในชาตินี้ แตในชาติหนาทานจะไดรับผลกรรมในนรกที่ทุกขทรมานมากกวา

นี้” คํากลาวนี้เปนการชี้ใหเห็นถึงโทษของการกระทําของตนเอง  จะสังเกตเห็นไดวานอกจากจะชี้

ทางออกของปญหาแลวยังชี้ทางออกใหกับผูที่ทําผิดดวยการใหโจรยึดศีล 5 เปนหลักในการดําเนินชีวิต 

เปนการชี้ทางออกของชีวิตใหพบแสงสวางมีธรรมนําพาในการดําเนินชีวิตตอไป  

  

3.3.2 วิธีสรางความยุติธรรมในอัคคัญญสูตร 

อัคคัญญสูตร229วาดวยการกําเนิดขึ้นของโลกกลาวคือในสมัยที่โลกเสื่อมหรือพินาศ แตก็ไดมี

พรหมจากชั้นอาภัสสรพรหมจุติลงมาเกิดในโลกชวงระยะเริ่มแรกซึ่งในขณะนั้นท่ัวจักรวาลยังเปนน้ํา 

มืดไปหมด ยังไมมีดวงจันทร ดวงอาทิตย ยังไมมีเพศหญิง เพศชาย เขาใจแตเพียงวาเปนสัตวเทานั้ น

เมื่อเวลาผานไปบนโลกเกิดมีงวนดิน สัตวทั้งหลายที่อยูบนโลกก็ใชงวนดินกินเปนอาหาร  ในเวลา

ตอมางวนดินไดหมด ก็เกิดมีสะเก็ดดินขึ้นก็ใชสะเก็ดกินเปนอาหาร เม่ือสะเก็ดดินหมด ก็เกิดมีเครือไม

และกินเครือไมเปนอาหาร เม่ือเครือไมหมด จึงเกิดขาวสาลีขึ้นมาแทนและก็ไดกินขาวสาลีเปนอาหาร  

ทั้งนี้ผูเขียนจะไดวิเคราะหถึงประเด็นสรางความยุติธรรมมี 2 ประเด็นดวยกัน ประเด็นแรกใช

วิธีการสรางความยุติธรรมโดยคนกลางท่ีไดรับความไววางใจจากมวลมหาชน และตองทําหนาท่ีดวย

ความเปนกลางไมมีอคติ ประเด็นสองใชวิธีการสรางความยุติธรรมโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

ประโยชนสวนรวมตองมากอน 

                                                           
229ที.ปา. (ไทย) 11/130-131/96-97. 
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วิธีที่ 1 ใชคนกลางท่ีไดรับมติจากมวลมหาชน และตองทําหนาที่ดวยความเปนกลาง

ปราศจากอคติท้ังปวง 

เมื่อกําเนิดขาวสาลีขึ้น ตรงจุดนี้เองทําใหเห็นถึงการใหคนกลางโดยเปนมติของ

มหาชนขึ้นมาทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของมวลมหาชน กลาวคือ  ขาวสาลีที่ใชเปนอาหารนั้นมีจุด

พิเศษคือถาตนไหนถูกเก็บผลตอนเชา ตอนเย็นผลก็จะออก แตถาถูกเก็บผลตอนเย็น ตอนเชาก็จะออก

ผลข้ึนมาใหม ใครหิวตอนไหนก็สามารถไปเก็บกินไดตอนนั้นเลยโดยจะไมมีการสะสมไว แตบางพวก

เริ่มมีการสะสมเกิดข้ึน ปรากฏวาขาวสาลีที่ใชเปนอาหารก็เริ่มมีจํานวนนอยลงจนทําใหมวลมหาชนทั้ง 

หลายไดตระหนักและคิดวาขาวสาลีจะหมดไป เม่ือมวลมหาชนท้ังหลายตระหนักถึงอนาคตคงเกิดภัย

ขึ้นแนนอน ถาปลอยไวใหเปนเชนนี้ขาวสาลทีี่ใชกินเปนอาหารก็คงจะหมดไป  

ดังนั้นมวลมหาชนจึงไดมีการประชุมเพ่ือหาทางแกไขโดยแบงสรรท่ีดินใหแตละคนได

ใชเพ่ือทํามาหากิน และมวลมหาชนก็ไดมีการลงประชามติใหมีคนกลางข้ึนมาหน่ึงคนเพ่ือปกครองดูแล

ใหเกิดความสงบสุขตลอดถึงลงโทษหรือขับไลผูที่กระในสิ่งที่ไมชอบธรรม และคนกลางที่ไดรับเลือก

จากมวลมหาชนนั้นจะตองทําหนาท่ีดวยความเปนกลางและปราศจากอคติดวย 

วิธีที่ 2  ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ประโยชนสวนรวมตองมากอน 

  เมื่อมวลมหาชนมีมติใหผู ใดก็ตามมาทําหนาที่ ในการเปนคนกลางเพ่ือดูแล

ผลประโยชนของมวลมหาชนคน ๆ น้ันก็จะถูกเรียกวา “มหาสมมต” เพราะเกิดจากการแตงตั้งของ

มวลมหาชนและตองทําหนาที่โดยถือประโยชนของมหาชนเปนใหญ กลาวคือทําหนาที่ดวยการไมเห็น

แกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง แตตองยึดถือประโยชนของสวนรวมและผลประโยชนของประเทศ 

ชาติเปนสําคัญ  เมื่อผูปกครองทําหนาที่โดยชอบธรรมจนทําใหประชาชนท่ีอยูใตการปกครองพอใจจึง

เรียกวา “ราชา” และดวยเหตุที่กลาวมาจึงทําใหกลุมมวลมหาชนเรียกวา กษัตริย 

จะเห็นวาในอัคคัญญสูตรสาเหตุที่อาหารแตละชนิดตองหมดไป เกิดจากการที่มนุษยมีความ

โลภ ความเห็นแกตัวเพราะอาหารแตละชนิดเปรียบเหมือนเปนของกลางหรือสมบัติสาธารณะท่ีทุกคน

มีสิทธิจะไดรับประโยชนเมื่อมนุษยมีความโลภจึงแยงชิงหรือนําสมบัติสาธารณะมาเปนของตนเอง ทํา

ใหคนอ่ืนขาดโอกาสในการเขาถึงสมบัติสาธารณะในสวนที่เขาพึงมีพึงได มวลมหาชนจึงไดมีมติตั้งคน

กลางขึ้นมาเรียกวา “มหาสมมต” เพื่อมาทําหนาเปนผูนําหรือคนกลางรักษากฎเกณฑหรือกติกาของ

สังคม เพ่ือใหความยุติธรรมเกิดขึ้นแกมวลมหาชน ใหทุกคนมีสิทธิเขาถึงหรือไดรับผลประโยชนจาก

สมบัติสาธารณะ อยางเสมอภาค เทาเทียมกันเม่ือคนกลางหรือผูนําไดทําหนาโดยปราศจากอคติ

คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งยึดม่ันความยุติธรรมเปนสารัตถะในการปฏิบัติหนาที่ มวลมหา 

ชนผูอยูใตการปกครองก็จะเรียกวา “ราชา”  
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3.3.3 วิธีสรางความยุติธรรมตามหลักการของอธิกรณสมถะ  

หลักการของอธิกรณสมถะ 7230 เปนเรื่องวิธีพิจารณาความของสงฆเม่ือมีอธิกรณเกิดขึ้น 

กลาวคือ อธิกรณหมายถึงเรื่องหรือคดีท่ีเกิดข้ึนแลวสงฆจะตองดําเนินการมี 4 ประการ231 

1) วิวาทาธิกรณ หมายถึงการถกเถียงกันเกี่ยวกับพระธรรมวินัยวาส่ิงนั้นเปนธรรม

เปนวินัยหรือสิ่งนี้ไมใชธรรม ไมใชวินัย  

2) อนุวาทธิกรณ หมายถึงการโจทและกลาวหากันดวยอาบัติตางๆ 

3) อาบัติตาธิกรณ หมายถึงการตองอาบัติ เชน การปรับอาบัติ และการแกไขตนให

พนจากอาบัติ 

4) กิจจาธิกรณ คือกิจธุระตางๆ ท่ีสงฆจะตองทํา เชน การใหอุปสมบท และใหผา

กฐิน เปนตน 

ทั้งนี้อธิกรณสมถะหมายถึง เมื่อมีคดีเกี่ยวกับสงฆเกิดขึ้นจะตองพิจารณาไตสวนตัดสินคดีหรือ

ดําเนินการใด ๆ ในแสวงหาความจริงกับคดีที่เกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ตองดําเนินตามวิธี การ

ของหลักอธิกรณสมมถะ มี 7 ประการดวยกันดังนี้232 

1) สัมมุขาวินัย หมายถึงการตัดสินคดีที่เกิดขึ้นตองทําในท่ีพรอมตอหนา  ในที่พรอม

หนานี้แบงออกเปน 5 ประการดวยกัน 

                        (1) สังฆสัมมุขตา คือตัดสินคดีตอหนาสงฆกลาวคือตองมีสงฆเขารวมประชุมครบ

องคสงฆตามกิจนั้น ๆ  

              (2) บุคคลสัมมุขตา คือตัดสินคดีตอหนาบุคคล กลาวคือตองมีบุคคลที่เกี่ยวของ

หรือคูกรณีทุกฝายอยูพรอมหนากันในขณะนั้น 

                        (3) วัตถุสัมมุขตา คือตัดสินคดีตอหนาวัตถุ กลาวคือตองพิจารณาไตสวนตัดสินคดี

ใหตรงตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

   (4) ธัมมสัมมุขตา คือตัดสินคดีตอหนาธรรม กลาวคือตองนําเอาหลักการของ

ธรรมมาวินิจฉัยวาถูกตองตามธรรมหรือไม 

                        (5) วินัยสัมมุขตา คือตัดสินคดีตอหนาวินัย กลาวคือตองนําเอาหลักการของวินัย

มาวินิจฉัยวาถูกตองตามพระวินัยหรือไม 

2) สติวินัย หมายถึง การตัดสินคดีดวยการถือเอาสติเปนหลักในการวินิจฉัยกลาวคือ 

เปนวิธีการวินิจฉัยคดีที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีกลาววาพระอรหันตกระทําความผิด ที่ประชุมสงฆพิจารณา

                                                           
230วิ.จู. (ไทย) 6/228-229/334. 
231วิ.จู. (ไทย) 6/215/330-332. 
232วิ.จู. (ไทย) 6/215/333-335. 
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เห็นวาผูที่ถูกกลาวหาเปนพระอรหันตไมอยูในฐานะที่จะตองทําผิดตามท่ีผูกลาวหา จึงประกาศใหสติ

วินัยนี้ไวแกพระอรหันตรูปนั้น แลวยกฟองเสีย  

3) อมูฬหวินัย หมายถึงการตัดสินคดีสงฆในกรณีที่พระภิกษุหายเปนบาแลว 

กลาวคือพระภิกษุผูกระทําผิดพระวินัยในขณะเปนบาจะไดรับการยกเวนโทษทางวินัย เม่ือพระภิกษุ

รูปนั้นหายเปนบาแลว ยังมีโจทกมารองขอใหลงโทษในความผิดที่กระทําในขณะเปนบา จึงใหยกฟอง

คํารองของโจทกเสีย  

4) ปฏิญญาตกรณะ หมายถึง การตัดสินคดีสงฆตามคํารับสภาพของพระภิกษุ

ผูกระทําความผิดกลาวคือ เมื่อที่ประชุมสงฆไดวินิจฉัยคดีโดยการสอบถามพระภิกษุผูกระทําความผิด 

และพระภิกษุผูกระทําความผิดก็ยอมรับสารภาพตามความสัตยจริง ก็ลงโทษตามท่ียอมรับสารภาพ

นั้น 

5) ตัสสปาปยสิกา หมายถึง การตัดสินคดีแกพระภิกษุผูที่ทําผิดแตไมยอมรับ กลาว 

คือ เมื่อสงฆประชุมพิจารณาคดี แตผูกระทําความผิดใหการกลับไปกลับมาวกวน ปฏิเสธบาง รับสาร 

ภาพบาง พูดกลบเกล่ือนจากการซักถามบาง ตลอดถึงการพูดมุสาบาง ใหสงฆลงโทษตามความผิดนั้น 

แมวาจะไมยอมรับกต็าม หรือาจจะเพ่ิมโทษในความน้ันก็ได 

6) เยภุยยสิกา หมายถึงการตัดสินคดีสงฆโดยการถือเอาตามเสียงขางมาก กลาวคือ 

การตัดสินในกรณีที่ประชุมสงฆพิจารณาคดีมีความเห็นไมลงรอยกันแตกออกเปนสองฝาย ใหตัดสิน

โดยถือเอาเสียงขางมาก แตวิธีการตัดสินเชนนี้ใหใชเฉพาะสําหรับวิธีพิจารณาคดีที่เกิดจากการวิวาท

อยางเดียว 

7) ติณวัตถารกวินัย หมายถึงการตัดสินคดีดวยการประณีประนอมของคูพิพาท 

กลาวคือเปนการตัดสินคดีที่เปนความผิดลหุกาบัติ เปนเรื่องของพระภิกษุจํานวนมาก ตางฝายตางก็

กระทําไมเหมาะสม และพูดกลาวหากันไปมาเร่ืองสับสนวุนวายไปหมด อาจจะนําไปสูการทะเลาะ

วิวาทกันหนักขึ้นกวาเดิม เพราะถาจะระงับขอพิพาทกท่ีเกิดขึ้นดวยวิธีอ่ืนยิ่งจะทําใหปญหาลุกลาม

ใหญโตมากขึ้น ดังนั้นจึงใหใชวีธีระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนดวยการประนีประนอมยอมความ 

ดังนั้นวิธีการสรางความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาเม่ือวิเคราะหในชาดกเร่ืองของมโหสถ

บัณฑิต ในพระสูตรเรื่องอัคคัญญสูตร และในหลักการของพระวินัยโดยการวินิจฉัยพิจารณาตัดสินคดี

ที่เกิดขึ้นคือหลักของอธิกรณสมถะ 7จะเห็นวามีวิธีในการสรางความยุติธรรมที่หลากหลายไมตายตัว

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณเพ่ือที่จะใหสอดคลองกับคูพิพาทหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตหลักการ

ทุกอยางยังเหมือนเดิม และเปนวิธีการสรางความยุติธรรมใหเกิดท้ังในระดับบุคคลและสวนรวม ซ่ึง

สารัตถะอันจะสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นไดอยางแทจริงนั้นพระพุทธเจาทรงตรัสไววา “ไมตองทํา

อะไรมาก หรือไมตองอะไรเลย นอกจากเปนอยูใหถูกตอง มีชีวิตอยูใหถูกตอง หายใจเขาออกอยูให
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ถูกตอง แลวกิเลสก็จะไมไดกินอาหารเลย แลวมันก็จะผอมลงและหมดไปในท่ีสุด”233จะเห็นวาแมจะมี

วิธีการสรางความยุติธรรมตาง ๆ ส่ิงสําคัญคือตัวบุคคลหรือมนุษยตองต้ังมั่นอยูในธรรม มีวิถีชีวิตที่

ถูกตองดีงาม สิ่งเหลานี้ก็จะสามารถเอาชนะความอยุติธรรมที่อยูในใจของเราใหหมดไปได 

อยางไรก็ตามหลักความยุติธรรมตามพระพุทธศาสนากลาวคือ หลักการหรือเครื่องมือในทาง

พระพุทธศาสนาน้ันไมใชทฤษฎี ท่ีมนุษยเปนผูคิดขึ้นมาเอง แตเปนความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ มีเหตุ 

มีผล และไมไดมุงหวังเพียงแควางโครงสรางของสังคมเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมเทานั้น แตมุงเนนไปท่ี

ตัวมนุษยเพราะตนเหตุของปญหาลวนเกิดจากตัวมนุษยทั้งสิ้น สงเสริมใหมนุษยไดมีโอกาสพัฒนา

จิตใจและปญญาเม่ือวางระบบของสังคมดีแลว และมนุษยก็ไดรับการพัฒนาทั้งทางดานจิตใจและ

ปญญาก็จะสงผลใหเกิดความยุติธรรมได  ดังเชนหลักความยุติธรรมในสังคมไทยในอดีตตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง แตเม่ือมีการปฏิรูป

กฎหมายหลักความยุติธรรมตามปรัชญากฎหมายด่ังเดิมที่เปนหนึ่งเดียวกับธรรมะของไทยก็ไดถูก

ทําลายดวยการรับเอาหลักความยุติธรรมของตะวันตกมาใชในสังคมไทยซึ่งจะไดกลาวในเนื้อหาบท

ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233พุทธทาสภิกขุ, ตุลาการิกธรรม คําบรรยายหลักพุทธศาสนา อบรมผูจะทรงโปรดเกลา ฯ

เปนตุลาการ เลม 3, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา 2544 ), หนา 249. 
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บทท่ี 4 

 

แนวคิดที่มีอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทย 

 
ราชธานีแหงแรกของประเทศไทย หรือยุคเริ่มตนประวัติศาสตรก็คือกรุงสุโขทัย เม่ือวิเคราะห

ถึงสภาพบริบทของสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคมตั้งแตอดีตถึงปจจุบันลวนไดรับอิทธิของพระพุทธ 

ศาสนาเปนอยางมากระบบกฎหมายก็เชนกัน ในอดีตนั้นจะยึดตามหลักของคัมภีรพระธรรมศาสตรมา

เปนหลักความยุติธรรมของไทย แตสิ่งเหลานี้ก็ไดสาบสูญไปจากสังคมไทยตามกาลเวลา ท้ังนี้ระบบ

กฎหมายของไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย ถึงปจจุบันแบงออกเปน 3 ยุคดวยกันคือ ยุคธรรมนิยม ยุค

อิทธิพลของตะวันตกในชวงการลาอาณานิคม และยุคการคาเสรีและทุนนิยม  

 

4.1 ยุคธรรมนิยม 

 

 กฎหมายยุคธรรมนิยม ซึ่งจะอยูในชวงยุคตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน

กอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนยุคที่กฎหมายไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

เปนอยางมากเพราะในยุคน้ีแนวคิดดานกฎหมายของไทยก็คือหลักธรรมะเปนสิ่งสูงสุด ไมวาจะ เปน

การปกครองหรือระบบกฎหมายตลอดถึงวิถีชีวิตและความเปนไปของบริบทสังคมตองสอดคลองกับ

ธรรมะ234 

ในชวงระหวางยุคของธรรมนิยม แนวคิดของพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอระบบกฎหมาย

ของไทยผานทางคัมภีรพระธรรมศาสตร เดิมคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนแนวคิดของศาสนาฮินดูหรือ

พราหมณ แตเมื่อประเทศไทยไดนําคัมภีรพระธรรมศาสตรมาเปนหลักในการบัญญัติกฎหมายก็ได

พัฒนาคัมภีรพระธรรมศาสตรใหเปนคัมภีรพระธรรมศาสตรตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา  จึงกลาว

ไดวา235 กฎหมายกับธรรมะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแบงแยกกันไมได เพราะคัมภีรพระธรรมศาสตร 

เปนหลักในเร่ืองของธรรมะ เปนส่ิงสูงสุด และศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งที่ใชบังคับทุกคนในสังคม ไมวาจะเปน

เปนผูพิพากษาและพระมหากษัตริย  

                                                           
234กิตติศักดิ์ ปรกติ, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใตอิทธิพลยุโรป, พิมพครั้งที่ 3, (กรุง 

เทพมหานคร: วิญูชน, 2553), หนา50. 
235เร่ืองเดียวกัน, หนา52. 
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 ดังนั้นในชวงยุคธรรมนิยมจะเห็นไดวาแนวคิดของพระพุทธศาสนามีอิทธิตอบริบทของสังคม

ตลอดถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมเปนอยางมากโดยเฉพาะผูปกครอง หลักกฎหมาย หลักความยุติธรรม 

จะไปในทิศทางเดียวกันคือมีหลักของธรรมะเปนแกนกลางในการที่จะรวมสิ่งเหลานี้ใหเปนหนึ่งเดียว  

โดยเฉพาะหลักกฎหมายกับหลักความยุติธรรมจะมองวาเปนสิ่งเดียวกันไมแยกออกจากกันและ

รากเหงาของกฎหมายไทยด้ังเดิมนั้นมากจากหลักธรรมะ ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในชวงยุคกรุงสุโขทัย กรุง

ศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทรตอนตนกอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5  

 

4.1.1 สมัยกรุงสุโขทัย 

สมัยยุคกรุงสุโขทัยหรือแควนสุโขทัยไดเริ่มกําเนิดขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษท่ี 18236จึงถือวาเปน

ราชธานีแหงแรกของประเทศไทย และรูปแบบของการปกครองในสมัยนั้นมีลักษณะพอปกครองลูก 

โดยมีพระมหากษัตริยเปนพอเมือง และเปนผูนําเวลาตอสูกับขาศึกตลอดถึงทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ

พิจารณาตัดสินคดีที่เกิดขึ้นบานเมืองตลอดถึงปญหาคดีที่มีประชาชนมารองทุกข 237 ซึ่งกฎหมายท่ีใช

ในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเปนกฎหมายชาวบาน (Volksrecht)238กลาวคือเปนกฎหมายหรือระเบียบ

กฎเกณฑที่นํามาใชในสังคมนั้นเปนสิ่งที่พัฒนาการมาจากเหตุผลธรรมดาของสามัญชนหรือสา มัญ

สํานึก (Simple Natural Reason) เปนทัศนคติหรือความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่เกิดจากการประพฤติ

ปฏิบัติติดตอกันมาเปนเวลานาน ซ่ึงกฎเกณฑเหลานี้มีพ้ืนฐานมาจากจารีตประเพณีตลอดถึงไดรับ

อิทธิพลจากหลักธรรมะ และศีลธรรมนั่นเอง 239 จึงอาจกลาวไดวา “ปรัชญากฎหมายสมัยสุโขทัยเปน

แบบธรรมะนิยม” หรืออาจเรียกปรัชญากฎหมายในแนวทางน้ีวา “ปรัชญาพุทธเชิงธรรมชาติ”240 

4.1.1.1 ปรัชญากฎหมายไทยในยุคกรุงสุโขทัย 

ปรัชญากฎหมายมีพ้ืนฐานคิดมาจากศีลธรรมที่คนในสังคมยอมรับและเปนสิ่งที่

ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนานจนกลายเปนจารีตประเพณีซึ่งสิ่งเหลานี้ไดรับ

อิทธิพลมาจากหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอิทธิพลของคัมภีร

ธรรมศาสตรของฮินดูไดนํามาเปนหลักเกณฑในการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ทาง

                                                           
236จรัญ โฆษณานันท, ปรัชญากฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 42. 
237แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 11, (กรุงเทพมหานคร:  

วิญูชน, 2555), หนา 61. 
238เร่ืองเดียวกัน, หนา 61. 
239เร่ืองเดียวกัน, หนา 61. 
240คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2/2554, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยแนะแนวกฎหมายนิติสาสน (ลุงชาวใต), 2554, หนา 7-8. 
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สังคมในสมัยกรุงสุโขทัยเปนอยางมาก เชน ในสมัยกรุงสุโขทัยไดกําหนดไวในกฎหมายวา241เม่ือมี

ผูกระทําความผิดหากจะปรับไหมใหปรับตามท่ีกําหนดไวในพระราชศาสตร และพระธรรมศาสตร 

สืบเน่ืองจากสังคมไทยนั้นไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ รวมทั้ง

กฎหมายดวย ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซึ่งเดิมทีในเร่ืองของกฎหมายจะเปนแนวคิดของฮินดู

เปนสวนมาก แตภายหลังไดนํามาพัฒนาหรือประยุกตใหเขากับคติตความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ผานทางคัมภีรพระธรรมศาสตร242 

ทั้งนี้คัมภีรพระธรรมศาสตรถือกําเนิดขึ้นในสมัยของพระเจามหาสมมุติราช ในสมัย

นั้นมีอํามาตยของสมเด็จพระมหาสมมุติราช ไดเห็นความทุกขยาก ลําบาก ของหมูมนุษยทั้งหลายและ

มีความต้ังใจอยากจะใหพระเจาสมมุติราชทรงตั้งอยูในทศพิธราธรรม จึงไดกราบทูลลาออกไปบวชเปน

ฤาษีอาศัยอยุในปาหิมพานต กินพืชผลไมเปนอาหาร เจริญภาวนาไดอภิญญา 5 อรรถสมาบัติ 8 ไดมี

เทพกินรี กินนร มาเปนบริวาร ตอมาฤาษีก็ไดอยูกินกับนางกินรีนางหนึ่งเปนเปนผัวเมียกัน มีบุตร 2 

คน คนแรกช่ือ ภัทรกุมาร อีกคนชื่อ พระมโนสาร ลูกทั้งสองก็ไดบวชเปนฤาษีอยูกับบิดาจําศีลเจริญ

ภาวนาและอุปฏฐากดูแลบิดา มารดา จนกระท่ังบิดา มารดาไดถึงแกความตาย เม่ือบิดาและมารดาถึง

แกความตาย ภัทรกุมาร และมโนสาร ทั้งสองจึงไดละเพษฤาษี ไปรับใชพระเจาสมมุติราช โดยภัทร

กุมารมีความรูดานพระเวทย จึงมีหนาที่สั่งสอนพระเจาสมมุติราช สวนมโนสารพระเจาสมมุติราชไดให

ทําหนาที่เปนผูพิพากษา 

  ครั้งเมื่อมโนสารทําหนาที่เปนผูพิพากษา มีคดีหนึ่งซึ่งมีขอเท็จจริงอยูวา ชาย 2 คน 

ทําไรแตงติดกัน จึงใชวิธีเอาดินมาพูนกลั้นกลางระหวางไรแตง ตอมาเถาแตงไดเลื้อยมาพันกันจน

กลายเปนตนเดียวกัน และมีผลแตงเกิดข้ึน ชายทั้งสองก็ตางอางสิทธิของตนวาผลแตงที่เกิดขึ้นเปนผล

แตงของตนเอง จนเกิดเหตุทะเลาะกันพระเจาสมมุติราชจึงใหมโนสารไปทําหนาที่เปนผูพิพากษา

ตัดสินคดีนี้ เม่ือมโนสารไดไปตรวจดูสวนแตงก็ไดตัดสินวา ผลแตงอยูในท่ีของใคร คนน้ันก็คือเจาของ

ผลแตงเมื่อมโนสารตัดสินเชนนี้ ชายทั้งสองเจาของสวนแตงก็ไมพอใจจึงไดอุทธรณคําตัดสินของ

มโนสารไปยังพระเจาสมมุติราช พระเจาสมมุติราชจึงไดใหอํามาตยอีกคนไปดูและตัดสิน อํามาตยทาน

นี้จึงไปแยกเถาแตงออกจากันเพ่ือใหรูวาลูกแตงน้ันเปนผลมาจากตนไหน และแตงตนดังกลาวอยูฝง

ของใคร ผู น้ันก็เปนเจาของผลแตง ชายท้ังสองเจาของไรแตงจึงพอใจในคําตัดสินของอํามาตย   

ประชาชนจึงไดพากันติฉินนินทาพระมโนสารวา ไมมีความยุติธรรม ตัดสินโดยมีอคติ 4  จาก

เหตุการณคร้ังนี้ทําใหพระมโนสารเกิดความเสียใจและรูสึกผิดกับการทําหนาที่ของตนเอง จึงไดหนี

ออกไปบวชเปนฤาษี ตั้งใจเจริญจิตภาวนาจนได อภิญญา 5 อรรถสมบัติ 8 มีความปราถนาที่อยากจะ

                                                           
241กําธร กําประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎ 

หมายหลัก, พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547, หนา 19. 
242จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, 2550, หนา 48. 
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ใหพระเจาสมมุติราชทรงตั้งอยูในทศพิธราชธรรม 10 ประการ  พระมโนสารจึงไดเหาะ  ไปท่ีกําแพง

จักรวาลมีปริมลฑลเทากาย คชสาร แลวไดจดเอาบาลีคัมภีรพระธรรมศาสตร เพ่ือมาส่ังสอนพระเจา

สมมุติราชใหประพฤติปฏิบัติตามหลักของคัมภีรพระธรรมศาสตร เพ่ือความเจริญ สงบสุขของ

บานเมือง  

  เมื่อพิจารณาจากท่ีมาของคัมภีรพระธรรมศาสตรสิ่งที่สะทอนใหเห็นชัดเจนคือเรื่อง

เจตนารมณของคัมภีรพระธรรมศาสตร เพราะเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของคัมภีรพระธรรม 

ศาสตรถือกําเนิดเกิดขึ้นเพ่ือมาใหผูปกครองไดนําไปเปนหลักในการปกครองเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม

หรือความเจริญรุงเรืองและทําใหเกิดความสงบสุขขึ้นในบานเมือง เพราะสาระสําคัญของคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรไดกลาวถึงบทบัญญัติเก่ียวกับผูปกครอง และตัวบทกฎหมาย เม่ือเทียบกับยุคปจจุบัน

คัมภีรพระธรรมศาสตรก็เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ  

4.1.1.2 กฎหมายในยุคกรุงสุโขทัยที่ไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา 

ในยุคกรุงสุโขทัยกฎหมายท่ีใชในสมัยนั้นมีอยู 3 ฉบับดวยกันคือ243กฎหมายพอขุน 

รามคําแหง กฎหมายลัษณะโจรสมัยกรุงสุโขทัย (ศิลาจารึกหลักที่ 38) และกฎหมายมังรายศาสตร 

(กฎหมายของพระเจามังราย) แตจะกลาวถึงเฉพาะกฎหมายท่ีไดรับแนวคิดจากหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเทานั้น 

เมื่อกลาวถึงสมัยกรุงสุโขทัย ก็ตองพูดถึงเรื่องหลักศิลาจารึกเพราะหลักศิลาจารึกถือ

วาเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรไทย เพราะทําใหทราบถึงบริบทของสังคมในสมัยนั้นดวย 

นักวิชาการหลายทานก็ไดพยายามตีความจากหลักศิลาจากรึกวาเปนกฎหมายท่ีเปนเปนรูปธรรมท่ีสุด 

และก็ถือวาเปนรากเหงาของกฎหมายไทยมาจนถึงยุคปจจุบัน แตเมื่อพิจารณาจากหลักศิลาจารึกใน

สมัยสุโขทัยแลวประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรกฎหมายและไดรับอิทธิจากหลักคําสอน

ทางพระพุทธศาสนามีอยู 3 ประการดวยกันคือ244 เรื่องสถานภาพของบุคคล เร่ืองที่เกี่ยวกับการ

พิจารณาคดีและการลงโทษผูกระทําความผิด และเรื่องที่เก่ียวกับการปกครอง 

1) เรื่องสถานภาพของบุคคล เรื่องสถานน้ีดังกลาวนี้ก็คือเปนเรื่องสถานะ

ของบุคคลทางสังคมเพราะในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นไดมีการต้ังประเด็นวามีการแบงชนชั้นกันหรือไม หรือ

มีทาส หรือไม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนตัวชี้วาสถานะของคนในสมัยกรุงสุโขทัยเปนเชนไร แตถามาพิจารณา

ตามหลักฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงจะพบขอความท่ีนาสนใจมีอยูวา “ไพรฟาลูกเจา

ลูกขุนผิแล ผิดแผก แสกวางกัน สวนดูแทจึงแลงความ แกขาดวยซ่ือ..”โดยเฉพาะคําที่วา “ลูกเจา

                                                           
243สุเมธ จานประดับ และคณะ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหา 

นคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 9. 
244แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 63 – 73. 
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ลูกขุน” หมายถึง เจาขุนมูลนายหรือขุนนาง245  กลาวคือเปนชนชั้นของผูปกครองและก็มีผูอยูใต

ปกครองคือประชาชน ซ่ึงก็มีนักวิชาการหลายทานไดตั้งขอสังเกตวาในสมัยสุโขทัยนอกจากชนชั้น

ผูปกครองแลว ยังมีชนชั้นท่ีต่ําลงมานั้นก็คือ “ทาส” หรือไม 

   เมื่อพิจารณาทางดานบริบทของสังคมในสมัยสุโขทัยการท่ีจะสรุปวา246 

“สังคมสุโขทัยมีทาสหรือไม คงอยูที่การใหความหมายของคําวา “ทาส” ดวยถาหากจะถือวาทาสเปน

เพียงสิ่งมีชีวิตที่ไมมีสถานภาพของความเปนคนแบบที่สังคมด้ังเดิมในโลกตะวันตกเรียกวา Slave และ

ถือวา Slave มีสภาพเหมือนสัตวหรือทรัพยสินท่ีจะทําอะไรแกทาสเหลานั้นก็ได แมแตจะฆาท้ิงก็ได 

ทาสในสังคมดั้งเดิมของไทยคงไมมีสภาพเชนนั้น” แมวาทาสในสมัยสุโขทัยอาจจะถูกมองวาเปนคนชั้น

ต่ําหรือถูกเกณฑมาใชแรงงาน และบางครั้งอาจจะถูกทําราย ทารุณ แตบุคคลเหลานี้ก็ยังมีสภาพความ

เปนมนุษยและที่สําคัญเมื่อบุคคลเหลาไดทําความดีความชอบเวลาเกิดสงครามแลวทําศึกชนะ ก็จะมี

โอกาสเล่ือนสถานภาพของตนเองดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดไปสอดคลองกับทรรศนะของ บาทหลวงบัล

เลอกัวซไดเคยบันทึกไววา “ทาสในเมืองไทยไดรับการปฏิบัติเลี้ยงดูอยางดีดวยมนุษยธรรม”247 

จะเห็นไดวาจากทรรศนะของบาทหลวงบัลเลอกัวซแสดงใหเห็นชัดวา

สถานภาพของทาสในเมืองไทยกับตะวันตกน้ันแตกตางกัน เพราะทาสในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเปน

ผูรับใชนายเทานั้น หรืออาจเรียกบุคคลประเภทนี้วา “บาว” ซึ่งคําดังกลาวนี้ก็จะไปตรงกับหลักคํา

สอนของพระพุทธศาสนาเรื่องของทิศหก ไดมีการบอกถึงหนาที่ของแตละคน ในทิศเบ้ืองลางไดบอกถึง

หนาที่ของนายที่ทําตอบาว และหนาท่ีของบาวที่ตองทําตอนาย ดังนั้นเรื่ องสถานภาพของบุคคลใน

สมัยสุโขทัยไดนําเอาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาวาดวยเร่ืองของทิศ 6 บัญญัติเปนหลักในการ

ปฏิบัติระหวางชนชั้นผูปกครองกับบาว หรือผูรับใชกับนาย ใหอยูบนพ้ืนฐานของความมีเมตตากรุณา

ตอกันซึ่งจะแตกตางไปจากสังคมของตะวันตก 

2) เรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการลงโทษผูกระทําความผิด การ

พิจารณาคดีของสมัยกรุงสุโขทัยเมื่อพิจารณาจามหลักศิราจาลึกพอขุนรามคําแหง ดังขอความท่ีวา 

“ลูกเจาลูกขุนผิแล ผิดแผกแสกวางกัน สวนดูแทแลว จึงแลงความแกขาดวยซื่อ บเขาผูลัก มักผูซอน” 

ทั้งนี้ยังมีขอความตอไปอีกวา “เห็นขาวทานบใครพินเห็นสินทานบใครเดือด” หมายถึงการพิจารณา

ตัดสินพิพากษาคดีตองตัดสินดวยความซื่อสัตยสุจริตอยาเห็นแกทรัพยสินเงินทอง ไมวาคูพิพาทจะเปน

ระหวางเจาขุนมูลนายกับราษฎรสามัญชนคนธรรมดาก็อยาไดเขาขางใดฝายหน่ึงพ่ึงทําหนาที่โดย

                                                           
245หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, คําบรรยายประวัติศาสตรกฎหมาย, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหา 

นคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2511), หนา 46. 
246แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 65. 
247เร่ืองเดียวกัน, หนา 65. 
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ปราศจากอคติ248ซึ่งหลักพิจารณาของตุลาการในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาผาน

ทางคัมภีรพระธรรมศาสตร กลาวคือไดนําเอาหลักการในคัมภีรพระธรรมศาสตรมาเปนกฎเกณฑใน

การทําหนาที่ของตุลการเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม 

สวนการลงโทษผูกระทําความผิดในสมัยสุโขทัยเมื่อพิจารณาจาก กฎ

หมายลัษณะโจรสมัยกรุงสุโขทัย (ศิลาจารึกหลักที่ 38) “ถือไดวาเปนกฎหมายโดยแทจริง เพราะเปน

บทบัญญัติที่มาจากองคอธิปตย คือเปนกฎหมายที่พระเจาแผนดินทรงมีพระบรมราชโองการใหบัญญัติ

ขึน้มา”249ซึ่งเปรียบเสมือนเปนกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งสันนิษฐานวาจารึกขึ้นระหวาง พ.ศ. 1856 – 

1976250กฎหมายลักษณะโจรแมจะเปนกฎหมายอาญาที่วาดวยเรื่องของผูกระทําความผิดตองไดรับ

โทษอยางไรบาง เชน โทษจําคุก โทษปรับ แตปรากฏวาไมประหารชีวิต เพราะเวลามีผูฝาฝนกฎหมาย

หรือกระทําผิดกฎหมาย ก็จะไดรับโทษท่ีไมรุนแรง คือไมมีโทษประหารชีวิตหรือทรมานใด ๆ ท้ังสิ้นแต

บทลงโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมายหรือกระทําผิดกฎหมายนั้นก็จะมีบทลงโทษดวยการใหฟงธรรม

เทศนาจากพระภิกษุเพ่ือเตือนสติใหสํานึกผิดและกลับตัวกลับใจเปนคนดี251 

   ดังน้ันจะเห็นไดวากฎหมายลักษณะโจรไดนําเอาหลักการของพระพุทธ 

ศาสนาไปเปนแมแบบในการลงโทษผูกระทําความผิด ดังสุภาษิตที่วา “ทนฺโต เสฎโฐ มนุสฺเสสุ” ผูฝก

ตนยอมเปนผูประเสริฐ เพราะชื่อวามนุษยนั้นสามารถพัฒนากลับตัวกลับใจเปนคนดีได และท่ีสําคัญ

การฆาในทางพระพุทธศาสนาน้ันถือวาเปนบาปสวนจะบาปหนักเบาก็ขึ้นอยูกับเจตนาที่กระทํา พรอม

ทั้งเปนการสงเสริมใหนอมนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปยึดเปนหลักในการดําเนินชีวิตซึ่งจะ

นําไปสูหนทางแหงความเจริญ 

3) เรื่องที่เกี่ยวกับการปกครอง  ในสมัยกรุงสุโขทัยสิ่งท่ีตองตองจดจําไป

ตลอดนั้นคือรูปแบบการปกครอง เพราะสมัยนั้นไดมีรูปแบบการปกครองมีลักษณะพอปกครองลูก อยู

กันดวยความรักความเมตตา กลาวคือพอเมืองหรือพระมหากษัตริยก็วางตัวกับราษฎรเสมือนเปนพอ

กับลูก ทั้งกฎหมายและแนวทางการปกครองบานเมืองก็จะไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเปนอยาง

มาก อยางเชนในเร่ืองของกฎหมาย ปรากฏขอความในหลักศิลาจารึกหลักที่ 38 กลาววา “อน่ึงไซร

แมนผูใด...ใหญ สูวาวจะเข สงคืนขาทาน และไว.... เลยวาทานจัก...ดวยในขนาน ในราชศาสตร ธรรม 

ศาสตร แลละทานจักสอดสินไหม ดุจดังขโมยอันลักคบทาน และไปทันเอาออกจากเมืองนั้นแลและหมี

ไวในกลางเมือง”  กลาวคือสาระสําคัญใหปฏิบัติยึดถือตามคัมภีรพระธรรมศาสตรที่เปรียบเหมือนเปน

                                                           
248หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, เรื่องเดิม, หนา 54-55. 
249กําธร กําประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หนา 18. 
250แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 67. 
251คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2/2554, เรื่องเดิม, หนา 7-8. 
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รัฐธรรมซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในสมัยนั้น ตลอดท้ังพระราชศาสตร เปนกฎเกณฑหรือขอกฎหมายที่

พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการใหทุกคนตองปฏิบัติตาม สิ่งเหลานี้ลวนไดรับอิทธิพลมาจาก

พระพุทธศาสนาท้ังสิ้น 

ทั้งนี้โดยเฉพาะเร่ืองของการปกครองเพราะในสมัยกรุงสุโขทัยผูปกครองก็

คือพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมอํานาจทั้ง บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ซ่ึงกฎหมายท่ีใชใน

บานเมืองมาจาก คัมภีรพระธรรมศาสตร และพระราชศาสตรซึ่งเปนพระบรมราชโองการของ

พระมหากษัตริยที่จะตองใหทุกคนปฏิบัติตาม จึงแสดงใหเห็นวาอํานาจในการปกครองประเทศทุก

อยางอยูที่พระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว แตพระมหากษัตริยใชวาจะทําทุกอยางตามอําเภอใจไดก็

ตองอยูภายใตหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเชนกัน โดยยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปน

เกณฑในการทําหนาปกครองบานเมืองเห็นไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สะทอนใหเห็นถึง

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัยก็คือ วรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระรวง เปนวรรณกรรมที่

ไดกลาวถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถือไดวาเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครอง พรอมท้ังได

กลาวถึงความเปนผูปกครองท่ีเมตตากรุณาตอประชาราษฎรเปรียบเสมือนพระโพธิสัตวกลาวคือ

พระมหากษัตริยตองตั้งอยูในธรรม ประกอบไปดวยความเมตตา กรุณาตอประชาชน หลักธรรมในสวน

นี้ก็ไดปรากฏในไตรภูมิพระรวงเชนกัน ไดกลาวถึงการใชอํานาจการปกครองที่ทําใหเกิดความยุติธรรม

ดังน้ี252 

1) ผูปกครองตองมีความเมตตาตอประชาทุกคนอยางเสมอภาค

เทาเทียมกัน และจะตองไมเบียดเบียนตอทํารายผูอื่น ใชชีวิตต้ังมั่นในกุศลธรรม 

2) ผูปกครองตองถือธรรมเปนใหญ กลาวคือ ตองถือความถูกตอง 

ชอบธรรมในการกระทําตาง ๆ ตลอดถึงการตัดสินคดีใหเกิดความยุติธรรมโดยเร็ว 

3) ผูปกครองควรรับฟงและปฏิบัติตามท่ีนักปราชญไดแนะนํา หรือ

ใหความเห็นซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตอง และที่ชอบธรรม 

4) ผูปกครองตองดํารงชีวิตโดยยึดม่ันตามหลักของศีล 5 จะทําการ

ใด ๆ ตองไมละเมิดศีล 5 และต้ังมั่นอยูในธรรมไมทําความช่ัวท้ังปวง 

5) ผูปกครองตองไมกระทําการเบียดเบียนหรือขุดรีดทรัพยและ

แรงงานจากประชาชน ตองมีจิตใจที่เมตตาปฏิบัติตามครรลองครองธรรม  

   6) ผูปกครองควรเก็บภาษาจากราษฎรในอัตราที่ เปนธรรม 

กลาวคือตองเรียกเก็บภาษีตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาเทานั้น 

   7) ผูปกครองควรชวยเหลือหรือใหทุนแกพอคา ประชาชน หรือคน

ที่ยากไร โดยไมคิดดอกเบี้ยเพ่ือจะไดมีทุนใชในการประกอบกิจการตาง ๆ  

                                                           
252จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 102 – 105.  
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   8) ผูปกครองควรแบงทรัพยสินใหแกขาราชการ หรือขาราชบริพาร 

รวมถึงคนท่ีสนองงานในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกําลังใจในการทํางาน 

   9) ผูปกครองตองสํารวมกาย สํารวมวาจา และสํารวมใจ พรอมทั้ง

ตองทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีดวยความถูกตอง เท่ียงธรรม 

          10) ผูปกครองตองใหการอุปถัมภพรอม รวมทั้งเวลาจะกระทําการ

ใด ๆ ควรปรึกษาขอคําแนะนําจากสมณะและนักปราชญ 

          11) ผูปกครองควรใหรางวัลหรือสิ่งตอบสินน้ําใจแกผูที่มีความ

ประพฤติดีงามดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงธรรม หรือทําคุณประโยชนเพื่อสวนรวม 

ดังที่กลาวมาท้ัง 11 ขอจะเห็นไดชัดเจนวาเปนหลักการของผูปกครองหรือ

เปนกรอบบังคับในการกระทําของผูปกครองพรอมท้ังในการออกกฎหมายท่ีจะมาบังคับใช ซึ่งเงื่อนไข

ทั้งหมดนี้อยูภายใตบนพ้ืนฐานของปรัชญาแบบธรรมนิยมลวนไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา

ทั้งสิ้น และถือวาเปนกลไกลท่ีสําคัญในการท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรม และสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของ

ปรัชญากฎหมายในสมัยสุโขทัยก็คือ ทศพิธราชธรรมกลาวคือ253 ทศพิธราชธรรมนี้เปนหลักธรรมที่มี

รากฐานมาจากคัมภีรชาดกในพระพุทธศาสนามี 10 ประการประกอบไปดวย254การให ความประพฤติ

ที่ดีงาม การบริจาค ความซื่อตรง ความออนโยนความเพียร ความไมโกรธ การไมเบียดเบียน และ

ความเที่ยงตอธรรม 

   เมื่อพิจารณาจากหลักธรรม 10 ประการของทศพิธราชธรรม หากมองแค

ภายนอกก็จะเห็นวาเปนเพียงคุณธรรมหรือหลักธรรมของผูปกครองเทานั้น ไมมีเนื้อหาใดท่ีไปเก่ียว

ของกับทางดานนิติศาสตรแมแตนอย แตถาหากมองถึงเจตนารมณของทศพิธราชธรรมรวมท้ังบริบท

ของสังคมรูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยก็จะเห็นไดวา ทศพิธราชธรรมน้ีเองเปนหัวใจ

สําคัญของปรัชญากฎหมายในสมัยนั้น กลาวคือทศพิธราชธรรมจะอยูเบ้ืองหลังของการใชอํานาจทาง

กฎหมาย ไมวาจะเปนนิติบัญญัติหรือการบังคับใชกฎหมาย เพราะทศพิธราชธรรมเปนสารัตถะใน

ปรัชญากฎหมายของไทย255หลักธรรม 10 ประการจึงเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูปกครองหรือ

พระมหากษัตริยในสมัยสุโขทัยตองปฏิบัติตามไมวาจะกระทําการโดยใชอํานาจหรือมีพระบรมราช

โองการทางดานบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตองอยูภายใตเงื่อนไขของทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะ

การที่จะตรากฎหมายเจตนารมณของกฎหมายน้ันก็ตองอยูภายใตเงื่อนไขของทศพิธราชธรรมจึงถือได

วาทศพิธราชธรรมเปนปรัชญากฎหมายของสมัยกรุงสุโขทัยที่สําคัญมาก 

                                                           
253ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปกฎ, เรื่องเดิม, หนา 78 – 79. 
254พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ,    

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 240-241. 
255จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 98. 
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   นอกจากกฎหมายที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง หรือใน

วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระรวงที่ไดกลายมาเปนกฎเกณฑหรือเปรียบเสมือนกฎหมายซึ่งไดรับอิทธิพล

ของพระพุทธศาสนา แตยังมีกฎหมายมังรายศาสตร หรือกฎหมายของพระเจามังรายศาสตรที่ใชใน

สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเชนกัน ในสมัยนั้นนอกจากอาณาจักรสุโขทัยแลว

ยังมีอาณาจักรไทยอ่ืน ๆ อีกรวมท้ังอาณาจักรลานนาไทยดวย มีพระเจามังรายศาสตรเปนกษัตริย

ผูทรางตั้งเมืองเชื่อใหมเมื่อ พ.ศ. 1839 และทรงไดบัญญัติกฎหมายมังรายศาสตรเพ่ือใชในการ

ปกครองประชาชนของอาณาจักรลานนาดวย256 

   กฎหมายมังรายศาสตรก็ไดนําเอาหลักการท่ีอยูในคัมภีรพระธรรมศาสตรมา

เปนรากฐานในการบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นของการตัดสินวาไดเปนผูกระทําความผิด ซึ่ง

โดยปกติกฎหมายอาญาในปจจุบันจะไมลงโทษผูที่คิดจะกระทําความผิด เพราะถือวายังไมเปน

ผูกระทําความผิด เพราะเปนแคเพียงคิดในใจอยูเทานั้น แตกฎหมายมังรายศาสตรแมแตเพียงคิดจะ

กระทําความผิดก็ถือวาเปนผูกระทําความผิดและตองถูกลงโทษ257 ทั้งนี้โดยหลักของพระพุทธศาสนา

การกระทํามี 3 อยางดวยกันคือกระทําทางกาย วาจา ใจ และการคิดจะกระทําผิดก็ถือวาเปนการ

กระทําความผิดทางใจคือมโนสุจริตจึงเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นวาในการตรากฎหมายมังรายศาสตร

ไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 

 

 4.1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา 

เมื่อกรุงสุโขทัยลมสลายในป พ.ศ. 1981 กรุงศรีอยุธยาก็ไดเปนศูนยรวมอํานาจของชนชาติ

ไทยในลุมแมน้ําเจาพระยา การท่ีสุโขทัยไดมาเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาดวยเหตุนี้เองจึงทําให

อาณาจักรรัฐไทยไดมีความมั่นคงเขมแข็งและมีความเปนปกแผนมากขึ้น แตอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

ไดมีการสถาปนาอยางเปนทางการต้ังแตป พ.ศ. 1893258 ทั้งนี้ กฎหมายท่ีใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปน

แนวคิดกฎหมายโบราณซ่ึงจะมีความหมายตางจากกฎหมายในยุคปจจุบันกลาวคือ กฎหมายในอดีต

ของไทยนั้นก็คือธรรม โดยถือวากฎหมายกับธรรมะเปนหนึ่งเดียวกัน แยกออกจากกันไมได แตใน

รูปแบบรัฐสมัยใหมนั้นเมื่อพูดถึงกฎหมายก็จะเขาใจกันวา กฎหมายคือสิ่งที่รัฏฐาธิปตยบัญญัติเปน

ลายลักษณอักษรเพ่ือมาบังคับใช259 

                                                           
256กําธร กําประเสริฐ และสุเมธ จานประดับ, เรื่องเดิม, หนา 18. 
257เร่ืองเดียวกัน, หนา 24. 
258จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 143. 
259ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตําราและเอกสารประกอบ 

การสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), หนา 37-38. 



101 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวากฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนสิ่งเดียวกับธรรมะไมสามารถแยกออก

จากกันได เปนการใหความสําคัญในเรื่องของศีลธรรมเปนอยางย่ิง และกฎหมายตองมาจากพ้ืนฐาน

หรือรากเหงาของศีลธรรมทางสังคมเทานั้น โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลแนวคิดจาก

พระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จึงเปนเหตุใหมองเรื่องของธรรมะกับกฎหมายเปนหนึ่งเดียวกันโดย

แยกอกออกจากกันมิได 

4.1.2.1 ปรัชญากฎหมายไทยในยุคกรุงศรีอยุธยา 

เมื่อพิจารณาจากบริบทของสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีความแตกตางกับสมัย

กรุงสุโขทัยมากพอสมควร ซ่ึงในสมัยสุโขทัยผูปกครองกับประชาชนยังใกลชิดกันมากเหมือนพอ

ปกครองลูก ดังที่ไดกลาวไปแลววาแมแตการลงโทษโดยการใหผูกระทําความผิดฟงเทศนจากพระภิกษุ 

หรือแหประจานใหรูสึกอับกายไมอยากกรทําความผิดอีก260 

  แตสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยามีประชากรเปนจํานวนมาก และก็ไดมีชาวตางชาติเขา

มาทําการคาขายมากกวาเดิม รวมทั้งสังคมมีความสลับซับซอนมากขึ้นกวาสมัยกรุงสุโขทัยอีกดวย 

และสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไดรับเอาแนวความเชื่อเรื่องสมมุติเทพหรือลัทธิเทวราชาของศาสนาพราหมณ 

จึงสงผลใหผูปกครองกับผูอยูใตปกครองมีชองวางซ่ึงจะไมใกลชิดกันเหมือนสมัยกรุงสุโขทัย สวนใน

ดานกฎหมายก็มีพัฒนาการเพ่ือใหเขากับสังคมในสมัยอยุธยา เชน สมัยกรุงศรีอยุธยามีประชากรเปน

จํานวนมากและหลากหลาย การปกครองก็ตองมีความเขมงวดและเด็ดขาดมากข้ึน โดยความเขางวด

เด็ดขาดจะเกิดขึ้นไดก็ตองเนนใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูปกครองกับประชาชนหรือผูถูก

ปกครอง และสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางหรือแบงชนชั้นก็คือทําใหลัทธิเทวราชามีความชัดเจนดังที่

ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยเหตุนี้เองเม่ือการปกครองไดรับอิทธิพลจากลัทธิเทวราชาซึ่งทําให

ผูปกครองกับผูถูกปกครองถูกมองวาเปนคนละชนชั้นซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน ดังนั้นกฎหมายท่ี

ผูปกครองเปนผูกําหนดท่ีนํามาบังคับใชในสังคมก็ตองมีความชัดเจนและมีโทษท่ีรุนแรงตามไปดวย 

เพ่ือใหเกิดความเคารพยํ้าเกรงในความตางของชนชั้นไปดวย 261 

  ทั้งนี้ แมในสมัยกรุงศรีอยุธยา “สําหรับกฎหมายซ่ึงถือเปนแมบทอันสําคัญก็คือ 

คัมภีรพระธรรมศาสตร”262 เพราะคัมภีรพระธรรมศาสตรเปรียบเสมือนเปนรัฐธรรมนูญในสมัยนั้น แต

รูปแบบการปกครองเปนสมบูรณาญาสิทธิราช นอกเหนือจากพระมหากษัริยจะยึดตามหลักคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรแลว แตพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยยังถือวาเปนกฎหมายดวยซึ่งเรียกวา 

                                                           
260คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2/2554, เรื่องเดิม, หนา 7-8. 
261คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 

2/2554, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยแนะแนวกฎหมายนิติสาสน (ลุงชาวใต), 2554, หนา 2. 
262แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 84. 
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พระราชศาสตร แตการตรากฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังคงไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา   

อยูมากเชนกันอาจกลาวไดวาเปนยุคธรรมนิยม คือนิยมในคําสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งกฏหมาย

ภายใตยุคธรรมะนิยมดังกลาวนี้ตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักจตุรธรรม  ซึ่งประกอบไปดวย263 

   1) ผูปกครองจะใชกฎหมายตามอําเภอใจไมได และกฎหมายตองยึด

หลักการตามคัมภีรพระธรรมศาสตร หรือกฎหมายตองเปนหนึ่งเดียวกับหลักธรรม 

   2) ผูปกครองจะบัญญัติกฎหมายตามอําเภอใจไมไดพรอมทั้งกฎหมายนั้น

ตองไมขัดหรือแยงกับหลักคําสอนของศาสนาหรือหลักศีลธรรม 

   3) เจตนารมณของกฎหมายตองมุงหลายเพ่ือประโยชนของมหาชน ทั้งนี้

แมวากฎหมายไมขัดตอศาสนาหรือศีลธรรม ถากฎหมายน้ันไมไดกอใหเกิดแกประโยชน ตอมวล

มหาชนก็ไมควรประกาศใชกฎหมายนั้น 

   4) ผูปกครองเปนคนออกกฎหมาย แตกฎหมายน้ันตองอยูภายใตเงื่อนไข

ของหลักทศพิธราชธรรม เพราะกฎหมายท่ีอยูภายใตเงือนไขของทศพิธราชธรรมจึงจะทําใหกฎหมาย

น้ันเกิดความยุติธรรมและเปนประโยชนตอมวลมหาชนไดอยางแนแท 

  จะเห็นไดวาหลักจตุรธรรม 4 ประการที่กลาวเปนหัวใจสําคัญของการตรากฎหมาย 

เพราะการบัญญัติกฎหมายตองอยูภายใตเงื่อนไขดังกลาว ซ่ึงจะทําใหเห็นชัดวากฎหมายตอง

สอดคลองกับธรรมะหรือธรรมะกับกฎหมายตองเปนหนึ่งเดียวไมสามารถแยกออกจากกันได หลักจตุร

ธรรมสามารถเรียกไดวา264 เปนหลักนิติธรรม (The Rule of Law) เปนอุดมการณของกฎหมายไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยาอยูบนพ้ืนฐานภายใตเงื่อนไขของอิทธิพลหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และเปน

สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงจิตวิญญาณหรือรากเหงาแหงปรัชญากฎหมายไทย ตามหลักจตุรธรรมหาก

กฎหมายไดอยูภายใตเงื่อนไขท้ัง 4 ประการดังกลาวถือวากฎหมายน้ันเปนธรรม หรือกฎหมายน้ันมี

ความยุติธรรม ในมุมกลับกันหากกฎหมายไมไดอยูในเงื่อนไขหลักจตุรธรรมก็ถือวาเปนกฎหมายท่ีไม

เปนธรรม และไมถือวาเปนกฎหมายที่บังคับไดดวย ซ่ึงจะไปสอดคลองกับหลัก “Lex Injusta Non 

Est Lex” (An Unjuat Law is Not a Law) หมายความวา “กฎหมายท่ีไมเปนธรรมไมถือวาเปน

กฎหมาย”265 เปนหลักคิดของตะวันตกในสํานักกฎหมายธรรมชาติ หรือหากกฎหมายใดอยูภายใต

เง่ือนไขของหลักจตุรธรรมถือวาเปนกฎหมายที่เปนไปเพ่ือประโยชนของมหาชนอยางแทจริง หลักคิดนี้

เองก็จะไปตรงกับงานเขียนของเพลโตเร่ือง “กฎหมาย” (Laws) เคยกลาวไววา “บทกฎหมายใด ๆ ที่

                                                           
263คําบรรยายรายชั่วโมงวิชานิติปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 

2/2554, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยแนะแนวกฎหมายนิติสาสน (ลุงชาวใต), 2554, หนา 6. 
264จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 203. 
265เร่ืองเดียวกัน, หนา 204. 
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มิไดตราขึ้นเพ่ือตราข้ึนเพ่ือรวมกันของชุมชนท้ังหมด หาไดเปนกฎหมายอันแทจริงไม”266  สิ่งที่กลาว

มาจึงสะทอนใหเห็นชัดวาหลักจตุรธรรม เปนปรัชญากฎหมายไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยางแทจริง 

4.1.2.2 กฎหมายในยุคกรุงศรีอยุธยาที่ไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา 

กฎหมายที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสวนมากมาจากพระบรมราชโองการของ

พระมหากษัตริยทรงประกาศใชตอมากฎหมายประเภทนี้เรียกวาพระราชศาสตรนั้นเอง ซ่ึงในพระราช

ศาสตรจะเร่ิมตนดวยการกลาวอางถึงพระธรรมศาสตรฉบับของพระมนูเปนแมบท เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวา 

กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยาใชพระธรรมศาสตรและพระราชศาสตรเชนเดียวกับกฎหมายสุโขทัย 267

และในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นคัมภีรพระธรรมศาสตรถือวาเปนแมบทแหงความคิดทางกฎหมายซ่ึง

ตั้งอยูบนฐานแหงพุทธปรัชญา268 

  ฉะนั้นกฎหมายท่ีใชในสมัยอยุธยาคือพระราชศาสตรซึ่งมีมากมายหลายฉบับดวยกัน 

แตกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไมไดหลงเหลือใหเห็น คงเปนเพราะโดนพมาเผาทําลายพระราช

ศาสตรตาง ๆ จึงถูกทําลายไปดวย และกฎหมายแตละฉบับท่ีประกาศออกมาใชก็จะมีแคเพียง 3 ฉบับ

เทานั้น คือ269 1) หองเครื่อง เปนหองท่ีพระมหากษัตริยทรงงานเปนฉบับท่ีพระมหากษัตริยทรงอาน 

2) หอหลวงฉบับน้ีจะถูกเก็บไวที่หอหลวงเก็บไวสําหรับใหขุนนาง ขาราชการท่ัว ๆ สามารถเขาไปอาน

และอนุญาตใหคิดลอกเอาไปได 3) ศาลหลวง  และอีกฉบับจะถูกเก็บไวที่ศาลหลวงเอาไวใหสําหรับผู

พิพากษาตุลาการหรือผูที่ทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีอาน 

ดังไดกลาวมาแลววากฎหมายที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกวาพระราชศาสตรซึ่งอยู

ภายใตเงื่อนไขของคัมภีรพระธรรมศาสตร ถือวาเปนการไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 

แตในพระราชศาสตรที่เปนกฏหมายเปนรูปธรรมท่ีใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะเห็นไดชัดเจนเชนกันที่

ไดนําหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาบัญญัติเปนกฎหมายดังนี้270 

1) หลักอินทภาษหรือกฎหมายลักษณะอินทภาษ กลาวคือกฎหมาย

ลักษณะอินทภาษโดยแกนเนื้อหาหัวใจสําคัญก็คือเปนการบัญญัติถึงลักษณะหรือธรรมของตุลาการที่

ใชในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดี นั้นก็คือ อคติ 4 ประกอบไปดวย 1) ฉันทาคติ ไมลําเอียงเพราะ

รัก 2) โทษาคติ ไมลําเอียงเพราะโกรธ 3) ภะยาคติไมลําเอียงเพราะกลัว 4) โมหาคติ ไมลําเอียงเพราะ

หลง  

                                                           
266จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 204. 
267พระวรภักดิ์พิบูลย, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: คณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2512), หนา 13. 
268จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 211. 
269พระวรภักดิ์พิบูลย, เรื่องเดิม,หนา 13. 
270จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 211 – 226. 
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  ในกฎหมายลักษณะอินทภาษดังกลาวนี้ไมไดกลาวถึงแตเพียงหลักอินทภาษเทานั้น

แตยังไดกลาวถึงหลัก “อุเบกขาธรรม” เปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีอยูในพรหมวิหาร 4   

อุเบก ขาธรรมหมายถึง วางตัวใหเปนกลาง กลาวคือการวางตัวเปนกลางตามอุเบกขาถือวาเปนหลัก

ความยุติธรรมอยางแทจริง เพราะตองวางตัวใหเที่ยงตอธรรมแมจะผิดตคนก็ตาม แตถาเปนการวางตัว

ใหเที่ยงตอคนแตผิดตอธรรมก็ไมใชความหมายตามอุเบกขาธรรมน้ี และในกฎหมายลักษณะอินทภาษ

ไดใหความสําคัญตอหลักอินทภาษเปนอยางมากดังมีความตอนหนึ่งกลาวไววา 

“อน่ึง ใหผูพิพากษาถือเอาซึ่งแวนแกว คือหลักอินทภาษน้ีแลวเอาพระธรรมสารท

เปนจักษุซายขวา เอาพระราชกฤษฎีกาเปนเขาพระสุเมรุราชหลักโลกอันมั่นคง...”271 

จากขอความดังกลาวทําใหเห็นถึงโครงสรางทางกฎหมายของอยุธยาไดเปนอยางดี 

อาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดทางกฎหมายของกรุงศรีอยุธยาก็วาได และทําใหเห็นถึงระดับ

ความสําคัญของกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาดวย กลาวคือ คัมภีรพระธรรมศาสตรเปนหลักชัยแหง

ความยุติธรรม ถือวาเปนกฎหมายสูงสุดเปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญในปจจุบัน ลําดับรองลงคือหลักอินท

ภาษท่ีเปรียบเหมือนเปนเคร่ืองมือหรือกลไกที่ทําใหเกิดความยุติธรรม โดยผานทางผูพิพากษาหรือผูใช

กฎหมายตองยึดตามหลักอินทภาษในการปฏิบัติหนาที่ สวนลําดับสุดทายคือ คือตัวบทกฎหมาย หรือ

พระราชกฤษฏกีาเปนสวนที่พระมหากษัตริยทราตราขึ้นและเรียกวาพระศาสตร ซึ่งเปนบทบัญญัติหรือ

ขอกฎหมายตาง ๆ ที่เปนขอหามหรือความผิดตาง ๆ ที่มาบังคับใชในสังคม 

ทั้งนี้จะเห็นวาหลักอินทภาษมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะผดุงความยุติธรรมไว ดัง

ขอความที่วามีพระธรรมศาสตรเปนดวงตา มีหลักอินทภาษเปนแวนแกวใชสองขยายหาความจริงเพ่ือ 

ใหเกิดความยุติธรรม สวนพระราชกฤษฎีกาเปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุซึ่งหมายถึงภูเขาท่ีอยูบนชั้นฟา

ดาวดึงส กลาวคือพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายขอบัญญัติตาง ๆ ของแผนดินชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ

และสูงสงของกฎหมายท่ีทุกคนตองเคารพและปฏิบัติตาม 

ดังนั้นกฎหมายลักษณะอินทภาษซึ่งมีหลักอินทภาษและอุเบกขาธรรมเปนแกนสาร 

และถือวาเปนเครืองมือที่เปนกลไกทําใหเกิดความยุติธรรม ส่ิงนี้เองท่ีทําใหเห็นถึงอิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาที่สงผลถึงตอการบัญญัติกฎหมายเพราะทั้งหลักอินทภาษหรือที่เรียกวา อคติ 4 และ

อุเบกขาธรรม ลวนเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น  

2) อิทธิพลของหลักศีล 5 และความเช่ือเกี่ยวกับบุญ – กรรมในพระพุทธ 

ศาสนา กลาวคือกฎหมายในสมัยอยุธยาที่ไดนําเอาหลักการเรื่องของศีล 5 ไปเปนหลักเกณฑในการ

บัญญัติกฎหมายก็จะปรากฏในพระอัยการลักขณโจรซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนดังนี้272 

                                                           
271กรมศิลปากร, เรื่องกฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2521), หนา 

32. 
272เร่ืองเดียวกัน, หนา 433. 
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“อนึ่ง มีพระราชบัญญัติไวแกอธิบดี ศรีนครบาลผูบริหารพิจารณาบันดาความโจรท้ัง

ปวงไซ จงมีใจซื่อตรงคงในเบญจศีล 5 คืออยาใหฆาสัตว อยากําหนัดในทรัพยทาน อยาทําทุราจารลวง

ประเวณี อยากลาววะจีกรรมมุษาวาท จงปราษจากสุราบาลจงกําหนฎการเปนนิจ...”จากบทบัญญัติ

ในพระอัยการลักขณโจรไดนําเอาเร่ืองของเบญจศีลหรือศีล 5 มาเปนกฎเกณฑทางสังคมท่ีใหทุกคน

ตองปฏิบัติ ใหมีความต้ังมั่นในศีล 5 ซึ่งประกอบไปดวย 1) ปาณาติปาตาเวรมณี งดเวนจากการฆา

สัตยรวมถึงการทํารายรางกาย หรือทําใหเสียหายแกชีวิตรางกายดวย 2) อทินนาทานาเวรมณี งดเวน

จากการลักทรัพยรวมถึงการทําใหเสียหายแกทรัพยสินดวย 3) กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี งดเวนจาก

การประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย หรือเปนการหามกระทําละเมิดทางเพศน้ันเอง 4) มุสาวาทาเวร

มรณ ีงดเวนจากการพูดเท็จรวมถึงการหามพูดดูถูกเหยียดหยาม ดูหม่ิน ใสรายปายสี นินทาวาราย 5) 

สุราเมรยมัชขปมาทัฏฐานาเวรมณ ีงดเงนจากการด่ืมสุราและเมรัยรวมถึงการหามเสพสิ่งเสพติดตาง ๆ 

ดวย  

  ทั้งนี้จากที่กลาวมาน้ันทําใหเห็นชัดไดวาในพระไอยการลักขณโจรไดนําเอาบทบัญัติ

ของศีล 5 ไปเปนขอหามในทางกฎหมาย นอกจากในพระไอยการลักขณโจรที่ไดรับอิทธิพลจากหลัก

คําสอนทางพระพุทธศาสนากฎหมายอีกฉบับถัดมาจากพระไอยการลักษณะโจรคือ พระไอยการ

ลักษณะผัวเมียก็ไดรับอิทธิจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเชนกันในการนําไปเปนหลักเกณฑใน

การบัญญัติกฎหมายโดยนําเอาหลักการของศีลขอที่ 3 หามละเมิดลูกเมียผูอ่ืน ไดนําฐานคิดตรงนี้ไป

บัญญัติเปนความผิดฐาน “ทําชู” ไมวาจะเปนฝายหญิงหรือชายที่มีชูถือวากระทําความผิดตองถูก

ลงโทษและปรับไหมดวยกันทั้งสิ้น ดังเชนมีบทบัญญัติวา  

  “มาตราหนึ่ง ผูใดทําชูดวยเมียทาน แลชายชูนั้นจะเอาเมียทานมาเปนเมียตน ทาน

วาอยาพึงให ใหสงหญิงนั้นใหแกผัวมันจงได ขาเมียแลบาดเบี้ยเทาใดใหไหมเทานั้น ใหแกเจาผัวจง

สิ้น”273จากบทบัญญัติดังกลาวไดรับหลักการมาจากศีลขอที่ 3 ประพฤติในกามโดยการลวงเกินลูกเมีย

ผูอ่ืนเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาใหความสําคัญในเรื่องของศีลธรรมเปนอยางมาก

โดยเฉพาะเรื่องการหยาหรือการส้ินสุดแหงการเปนสามีภรรยาบทบัญญัติในสวนนี้ก็ไดรับหลักการมา

จากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเชนในบัญญัติไวในพระไอยการลักษณผัวเมียในบทที่ 67 บัญญัติ

วา 

“มาตราหน่ึง ภิริยาสามีมิชอบเน้ือพึงใจกัน เขาจะหยากันใชตามนํ้าใจเขา เหตุวาเขา

ทั้งสองน้ันสิ้นบุญกันแลว จะจําใจใหอยูดวยกันมิได”274จากบทบัญญัติดังกลาวประเด็นอยูที่คําวา เหตุ

วาเขาท้ังสองนั้นส้ินบุญกันแลว จะจําใจใหอยูดวยกันมิได ตรงน้ีเองท่ีรับเอาแนวคิดเรื่องบุญกรรม

                                                           
273200 ป กฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547), หนา 16. 
274เร่ืองเดียวกัน, หนา 21. 
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ในทางพระพุทธศาสนามาบัญญัติเปนกฎหมาย ซ่ึงจะไปตรงกับคําท่ีวา ปุพเพสันนิวาส และ ปุพเพกต

ปุญญตา  

3) คําอวยพรสักขีพยานท่ีกลาวแตความสัจใน “พระไอยการลักษณภญาณ”

กลาวคือเปนกฎหมายที่เปนการปฏิบัติตัวของพยานกอนจะใหโดยไดมีบทบัญญัติไดกลาวอวยพรแกผูที่

พูดแตความจริงเปนการกลาวที่อิงตอหลักของพระพุทธศาสนาดังมีบัญญัติวา “ถาแลผูเปนสักขีพยาน 

กลาวแตตามสัจตามจริงไซ แลเกิดมาในภพใด ๆ ถาเปนบุรุษจะบริสุทธิ์ไปดวยรูปโฉมพรรณสัณฐาน

อันประเสริฐ...แลผลแหงตนอันมีความสัจนั้นไปในอะนาคตจะทรงพระไตรปฎกธรรมอันเปนที่จะยกเอ

ตะทัคคะในพระพุทธสาศนาสมเดจพระศรีอาริยเมตไตรยเจาอันจะมาตรัสในภายภาคหนา แลจะบาย

หนาเขายังพระอมัตะมหานครนฤพานน้ันแล”275  จากบทบัญญัติดังกลาวนี้เปนการอวยพรใหผูที่มา

เปนพยานแลวพูดตามความเปนจริง จากผลของการพูดความจริงขอใหไดพบพระศรีอริยเมตไตร และ

หากมีความต้ังใจใฝศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็ขอใหถึงพระนิพพาน  

4) การอุปสมบทและสิทธิประโยชนที่ตามมาในทางกฎหมายการอุปสมบท

น้ันเปนประเพณีมาตั้งแตโบราณวาเม่ือมีลูกชาย และอายุครบ 20 ปบริบูรณจะตองอุปสมบทเปน

พระภิกษุเพ่ือศึกษาธรรม กอนท่ีจะออกมาครองเรือน ทั้งยังเชื่อวาการอุปสมบทเปนการบวชเพ่ือทน

แทนบุญคุณบิดามารดา ซึ่งในสมัยอยุธยาไดมีการตรากฎหมายในพระไอยการทาษ ใหสิทธิประโยชน

ตอผูที่อุปสมบทเปนอยางมากดังมีบัญญัติวา “มาตราหน่ึง ผูใดศรัทธาตอพระสาสนาโปรดใหทาษบวด

เปนภิษุเปนสามเณร เปนรูปชีในพระสาสนาแลว ถึงจะลาออกจากสาสนาเลาก็ดี เจาทาษจะเอาทาษ

คืนนั้นมิได ถาเจานี่ลูกนี่ยอมใหบวดแลว จะเอานี่คืนก็มิได” เม่ือบุคคลใดไดเขาสูรมผากาสาวพัตนไม

วาจะเปนพระภิกษุหรือสามเณร หากลาสิกขาออกมาแลวก็หลุดพนจากความเปนทาสได โดยไมตอง

กลับไปเปนทาสอีก  และการบวชน้ันหากเปนผูมีหนี้สิ้น เมื่อเจาหนี้อนุญาตใหบวชแลว หนี้นั้นก็ถือวา

เปนอันหมดไปโดยปริยาย  

5) การคํานวณคาปรับไหมในการลงโทษโดยอาศัยคติในพุทธศาสนาในพระ

ไอยการพรมศักดิ์ไดมีการกําหนดอัตราโทษซ่ึงเอาหลักการทางพระพุทธศาสนามาคํานวนเปนอัตรา

โทษดังมีบทบัญญัติวา “พระมโนสาราจารยทานกลาวไววา ถาจทําพรหมศักดิใหตั้งทศกุศลกรรมบถ 

10 ลงเอาเอกจิตร 1 บวก แลวเอาปญจอินทรีย 5 คูณ เปนมะโนทุจริต เกนเลมิดตราไวแลว ต้ังเกนเล

มิดลงเอาปญจอินทรีย 5 หารลัพได 11 เปนเกนวจีทุจริตดาทาน จึงตั้งเกนเลมิดเอา 11 หารลัพนั้นเอา

ออกตั้ง 9 ถาน ถานแรกเอา 5 คูณ เปนเกนกายทุจริต”276 

6) การหามมีเพศสัมพันธกับชาวตางประเทศพระไอยการอาชญาหลวงได

บัญญัติถึงการไปมีความสัมพันธกับชาวตางชาติโดยไมใหไปยุงเก่ียวกับบุคคลเหลานี้ดังมีบัญญัติวา

                                                           
275กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 214. 
276เร่ืองเดียวกัน, หนา 99. 
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“มาตราหน่ึง ราษฎรขาแผนดินชายหญิงไทมอน บมิยําบมิกลัวพระราชอาญาพระราชกําหนดกฎหมาย 

เหนพัสดุขาวของเงินทองของมฤฉาทิฐิอันมาคาขายแตนานาประเทษ นอกดานตางแดน แลยกลูกสาว

ยกหลานสาวใหเปนเมียฝารังอังกฤษวิลันดาฉวามลายูอันตางสาศนา แลใหเขารีดถือหยางมฤฉาทิฐิ

นอกพระสาศนา ทานวาผูนั้นเปนเสี้ยนหนามในแผนดินแลมันเอาใจไปแผเผื่อแกประจามิตฆาศึกษัตรู

หมูรายทานใหลงโทษ...”277เปนบทบัญญัติที่หามใหคนไทย คนมอญลูกสาว หลานสาวใหไปเปน

ภรรยาของคนตางชาติศาสนาอ่ืนที่ไมนับถือพระพุทธศาสนาบุคคลเหลานี้ถือวาเปนพวกมิจฉาทิฐิ  คือ

ฝรั่ง อังกฤษ ฯ  หากกระทําเชนนี้ผูนั้นเปรียบเหมือนเปนเสี้ยนหนามในแผนดินที่เห็นแกเงินทองทรัพย

สมบัติของคนนอกศาสนา 

   ทั้งนี้ยังไดบัญญัติถึงความผิดการไปมีความสัมพันธเชิงชูสาวกับพวกนอก

ศาสนาหรือตางชาติที่ไมไดนับถือพระพุทธศาสนามีบทบัญญัติอยูวา  “ดวยสมเด็จพระพุทธิเจาอยูหัว

ทรงพระกรรุณาตําหรัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมสั่งวาทุกวันนี้แขกฝรั่งอังกฤษคุลามะลายูนานาประ 

เทศเขามาสูพระบรมโพธิสมภารเปนอันมาก แตนี้สืบไปเม่ือหนา หามอยาใหไทมอญลอบไปลักไปซอง

เสพเมถุนณธรรมดวยแขกฝร่ังอังกฤษคุลามะลายูซึ่งถือฝายมิดฉาฐิฐิ เพ่ือจะมิใหฝูงทวยราษฏรไปสู

อบายทุกข ใหอยูตามสัมมาทิฐิอยาใหระคนปนกัน...”278 เปนการหามไมใหคนไทย และคนมอญไปมี

ความสัมพันธเชิงชูสาวหรือเสพเมถุนกับคนตางชาติคือ แขก ฝรั่ง และอังกฤษ  

7) ความรุนแรงของโทษในความผิดเกี่ยวกับการทําลายหรือดูหม่ินพุทธ

ศาสนาพระไอยการกระบทศึกเปนบทบัญญัติที่ใหความสําคัญตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง ไดมีการ

กําความผิดตอผูที่คิดไมดีตอพระพุทธศาสนามีบทบัญญัติอยูวา “...ปลนตีอาวาสเผาพระอุโบสถ

แลสังฆาราม จับพระสงฆ สามเณร..กระทํากําสาหัสเรงรัดเอาทรัพยสิ่งของโดยทารุณการะกําหยาบชา

ฆาสมณ สามเณร แลเจาทรัพยดวยประการใดก็ดี...”ใครท่ีผิดไมดีตอพระพุทธศาสนาโดยการทําลาย

พระอุโบสถ รวมท้ังศาสนาสวัตถุตาง ๆ ภายในอาราม รวมท้ังลักทรัพยของพระภิกษุสามเณร หรือ

กรณีใชกําลังประทุษรายตอพระภิกษุ สามเณรเพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น และความผิดน้ีก็ไดมีอยูใน

พระพระไอยการลักขณโจรดวยมีบทบัญญัติวา “อันวาโจรสาระนั้น คือวาลักทรัพยอันเปนแกนสาร 

ลักพระพุทรูป แลลอกทอง พระพุทธรูปพระสถูป พระเจดียเปนมิจฉาทิฤฐิอุกฤฐโทษ”279ผูใดคิดไมดี

ลักทรัพยที่ เปนศาสนวัตถุเชน พระพุทธรูป เจดีย พระสถูปตาง ๆ รวมทั้งลักลอกทองคําจาก

พระพุทธรูป  

8) ทศพิธราชธรรม หลักธรรมท่ีเปนปรัชญากฎหมายเชิงอุดมคติทาง

กฎหมายเชิงพุทธ กลาวคือในสมัยอยุธยาเปนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีพระหา

                                                           
277กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 480. 
278เร่ืองเดียวกัน, หนา 663 – 664. 
279เร่ืองเดียวกัน, หนา 432. 
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กษัตริยเปนศูนยรวมอํานาจ พระบรมราชโองการถือวาเปนกฎหมาย แตก็จะมีหลักท่ีใหพระมหา 

กษัตริยตองยึดมั่นหรือทําตามหลักที่กําหนดไวน้ันคือ “ทศพิธราชธรรม” รวมไปถึงการจะบัญญัติกฎ 

หมายใด ๆ ก็ตองอยูภายใตเงื่อนไขหรือออกกฎหมายมาเพ่ือใหเปนไปตามหลักของทศพิชราชธรรม

เทานั้น 

 

 4.1.3 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

 เมื่อกรุงศรีอยุธยาลมสลายโดยการพายแพสงครามแกพมา พระเจาตากสินมหาราชก็ทรงกอบ

กูเอกราชบานเมืองขึ้นมาใหมได โดยการตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานีใหมของรัฐไทย ระหวาง พ.ศ. 2310 

- 2325 ระยะเวลา 15 ป มีพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวคือพระเจากรุงธนบุรี (พระเจาตากสิน

มหาราช) ในชวงระยะเวลา 15 ลักษณะแหงปรัชญากฎหมายก็รับยังคงแบบธรรมนิยมที่เขมขน 280ไว

เหมือนยุคสุโขทัย อยุธยาเหมือนเดิมสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความตั้งมั่นในศีลธรรมหรือความม่ันคงใน

พระพุทธศาสนาของพระเจาตากสินมหารดังปรากฏในพระราชดํารัสเปนพระปณิธานของพระองคใน

การเปนพระมหากษัตริยวา281 

“...เปนสัจแหง ฯขาฯ ทําความเพียรมิไดคิดแกกายและชีวิตทั้งนี้ จะปรารถนาสมบัติพัสถาน

อันใดหามิได ปรารถนาแตจะใหสมณชีพรมหมณ สัตวโลกเปนสุข อยาใหเบียดเบียนกันใหตั้งมั่งอยูใน

ธรรมปฏิบัติเพื่อจะเปนปจจัยแกโพธิญาณสิ่งเดียว  ถาและผูใดอาจสามารถจะอยูในราชสมบัติ ใหสมณ

พราหมณประชาราษฎรเปนสุขไดจะยกสมบัติทั้งนี้ใหแกบุคคลผูนั้น แลว ฯขาฯ จะไปสรางสมณธรรม

แตผูเดียว ถามิฉะน้ันจะปรารถนาศีรษะและหทัยวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะใหแกผูน้ัน...” 

 จากพระราชดํารัสของพระองคทําใหเห็นถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง และ

พระองคทรงไดพระราชนิพนธตําราการทําสมาธิเชื่อวา “พระบรมราธิบายวาดวยลักษณะการปฏิบัติ

ธรรมชั้นสูง” เปนสิ่งที่ตอกยํ้าวาพระองคทรงมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา 

ทั้งนี้ในดานปรัชญากฎหมายที่แสดงใหเห็นถึงยุคธรรมนิยมของพระองคแบบเขมขนดังที่พระองคทรง

ตรากฎหมายหามคนไทยนับถือศาสนาดวยเหตุที่วาพระองคไมพอใจท่ีพวกรับถือศาสนามะหะ หมัดมี

ความเห็นเก่ียวกับการฆาสัตววาไมเปนบาป ตรงน้ีเองท่ีไปขัดกับหลักพระพุทธศาสนาพระองคจึงออก

ประกาศพระราชโองการดังนี้ “หามคนไทยและมอญมิใหเขารีตและนับถือศาสนามะหะหมัดมีวางโทษ

ถึงประหารชีวิต ทั้งคนชักชวนและคนไทยคนมอญท่ีไปเขารีตและนับถือศาสนามะหะหมัด”282 

                                                           
280จรัญ โฆษณานันท, ปรัชญากฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), หนา 282. 
281ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 65 เลมท่ี 40, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, 2512), หนา 1-2. 
282วิชา มหาคุณ, “กฎหมายและคดีดําสําคัญสมัยกรุงธนบุรี”, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 8 (กุมภาพันธ 2527): 72. 
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 ในสมัยของพระองคการจะตรากฎหมายหรือพระราชกําหนดตาง ๆ ก็ยังใหความสําคัญตอ

คัมภีรพระธรรมศาสตร283 โดยการตรากฎหมายแตละครั้งก็ยังคงอางอิงถึงคัมภีรหรือโบราณราชนิติ

พระเพณีที่เคยยึดถือกันมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ดังนั้นจะเห็นวายุคของพระเจาตากสินมหาราช

ปรัชญาทางดานกฎหมาย และความยุติธรรม ลวนแสดงให เห็นถึงความม่ันคงและยึดม่ันใน

พระพุทธศาสนาและมีจุดยืนดานธรรมนิยมดวย284 

เมื่อผานยุคกรุงธนบุรีก็เขาสูยุคกรุงรัตนโกสินทร สถาปนาข้ึนเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ถือวาเปนราชธานีแหงที่ 4 ของไทยนับตั้งแต

กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี เปนตนมา เปนสิ่งที่แนนอนวาระบบกฎหมายท่ีไดนํามาใชใน

ยุคกรุงรัตนโกสินทรก็รับมาจากกรุงศรีอยุธยา เพราะกฎหมายที่ไดนํามาใชเปนกฎหมายด่ังเดิมที่ใชใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา แตก็มิไดคัดลอกมาจากฉบับท่ีสมบูรณเพราะครั้งกรุงศรีอยุธยาพายแพตอพมา 

เอกสารกฎหมายทั้งหลายในกรุงศรีอยุธยาก็ถูกไฟเผาเสียหายไปหมด กลาวคือ 285 ในยุคกรุง

รัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงมีพระบรมราชโองการใหรวบรวมกฎหมาย

ของกรุงศรีอยุธยาที่ยังเหลืออยูตามหัวเมืองตาง ๆ เชน นครศรีธรรมราช นครราชศรีมา เพชรบูรณ 

เปนเมืองท่ีไมไดเสียแกพมาครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ไดนํามารวบรวมจนเปนกฎหมายตราสามดวงขึ้น 

และก็ไดมีการตรากฎหมายขึ้นมาใหมดวย แตก็อยูภายใตอิทธิพลของพระพุทธศาสนา และยังคงม่ันคง

ในรูปแบบของธรรมนิยมเหมือนเดิม 

4.1.3.1 ปรัชญากฎหมายไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

ปรัชญากฎหมายไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตนชวงระหวางรัชกาลท่ี 1 – 3 

กอนที่จะมีการจดสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 3 และชวงกอนปฏิรูปกฏหมายในชวงรัชกาลท่ี 4 

– 5 ปรัชญากฎหมายของไทยน้ันก็ยังคงมีจุดยื่นในรูปแบบธรรมนิยมเชนเคย หรือการตรากฎหมายก็

ยังคงไดรับอิทธิพลแนวคิดจากพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความยึดมั่นตอ “พระ

ธรรมศาสตร” ซ่ึงไดบัญญัติไวเปนสวนแรกในกฎหมายตราสามดวงท่ีรวบรวมข้ึนในสมัยกรุงรัตน 

โกสินทร จึงถือไดวาเปนหลักฐานท่ีมั่นคงที่สุดของการมีอยูแหงปรัชญากฎหมายแบบธรรมนิยมในยุค

รัตนโกสินทร  

ทั้งนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนในบทนิพนธของพระเจานองยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชา

กร เปนอธิบดีศาลฎีกาคนแรกและถือวาเปนปรมาจารยดานกฎหมายของไทย บทนิพนธดังกลาวนี้

พระองคทรงเชื่อมโยงเร่ืองกฎหมาย ความยุติธรรมและธรรมะเขาดวยกัน ใหเปนหนึ่งเดียว บทนิพนธ

เรื่องนี้มีชื่อวา “ธรรมสาร วินิจฉัยวาดวยยุติธรรมเปนอยางไร” โดยเร่ิมอธิบายคําวา “ความยุติธรรม” 

                                                           
283จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 289. 
284เร่ืองเดียวกัน, หนา 286. 
285เร่ืองเดียวกัน, หนา 292. 
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หมายถึง “ถูกตองตามธรรม” โดยที่ยุติธรรมน้ีมุงหมายตอสิ่งท่ีเรียกวา ธรรมเนียมหรือธรรมนิยม 

“ประชุมนิยมถือกันเปนหมู ๆ พรอมกัน” เพ่ือความอยูรอดหรือความสุขความเจริญ  ของประชาชน 

พระองคยังไดขยายคําวาธรรมนิยมออกเปน 4 ประการเพ่ือใหเห็นชัดเจน และเปนรูปธรรมและนําไป

ปฏิบัติไดจริงธรรม 4 ประการดังกลาวนี้เรียกวา “ธรรมสาร” มีดังนี้286 

1) ชีโวปกรณกธมฺม ธรรมท่ีเปนเครื่องเลี้ยงหมายถึงธรรมที่เกื้อกูลใหเกิด

อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ท่ีอยูอาศัย ตลอดถึงการประกอบอาชีพตาง ๆ เพ่ือเลี้ยงชีพชีวิตของ

มนุษย 

  2) พหุลธมฺม ธรรมท่ีเปนเครื่องทําใหมากใหบริบูรณ หมายถึงธรรมที่ทําให

ประชาชนทั้งบานเมืองมีความอุดมสมบูรณ สามารดํารงชีวิตไดในเวลาที่เกิดสงครามหรือเวลาท่ี

บานเมืองเดือนรอน 

  3) ดุลยธมฺม ธรรมอันเสมอหมายถึงธรรมที่ทําใหกลุมคนหรือกลุมผลประ 

โยชนตาง ๆ ในสังคมมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน หรือทําใหกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมเกิด

ดุลยภาพ 

  4) ทฬฺหรกฺขิตธมฺม ธรรมอันม่ันไมอันตราย หมายถึง ธรรมที่เปนตัวสงเสริม

ใหอํานาจรัฐเกิดความมั่นคง เพ่ือที่จะปกปองภัยรายจากศัตรูทั้งในและนอกอาณาจักรพรอมท้ังรักษา

ความสงบสุขของบานเมือง 

  หลักธรรมสาร 4 ประการของกรมหลวงพิชิตปรีชากร เปนจิตวิญญาณของกฎหมาย

ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดประโยชนสุขของคนในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน ในชวงยุคของธรรมนิยมนี้บท

กฎหมายตาง ๆ ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีตองมีวัตถุประสงคเปนไปเพ่ือบํารุง “ธรรมสาร” ทั้ง  4 

ประการ ธรรมสารจึงเปรียบเเสมือนเปน “หลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย (The Rule of Law) และ

เปนหลักพ้ืนฐานอันสําคัญของความยุติธรรม”หรือกรณีที่ผูพิพากษาจะทําหนาที่พิจารณาพิพากษา

อรรถคดี นอกจากจะยึดมั่นในหลักอคติ 4 คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ไมลําเอียงเพราะหลง ไมลําเอียง

เพราะโกรธ และไมลําเอียงเพราะกลัว นอกจากน้ีสิ่งสําคัญที่ผูพิพากษาตองยึดเปนหลักในการ

พิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็คือ “หลักธรรมสาร” จึงอาจกลาวไดวาหลักธรรมสารคือ “ยุติธรรม” 

โดยนัยนี้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการปรับใชกฎหมายใหถูกตองตามความเปนจริงโดย

ปราศจากอคติ 4 ประการ และสาระสําคัญคือตองเปนไปเพ่ือสงเสริมหรือยึดตามหลักธรรมสาร287 

4.1.3.2 กฎหมายในยุคกรุงรัตนโกสินทรที่ไดรับอิทธิพลพระพุทธศาสนา 

  กฎหมายที่ใชในกรุงรัตนโกสินทรตอนตนกอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจัง

ในชวงรัชกาลที่ 5 กฎหมายที่ใชก็คือกฎหมายตราสามดวงแบบเดียวกันกับกฎหมายท่ีใชในสมัยกรุงศรี

                                                           
286จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 383. 
287เร่ืองเดียวกัน, หนา 384. 
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อยุธยาซึ่งรวบรวมไดมาบางสวนท่ีเหลือจากการถูกทําลายของพมา  นอกเหนือจากกฎหมายตราสาม

ดวงแลวในยุคกรุงรัตนโกสินทรในสมัยของรัชกาลที่ 1 ก็ยังไดมีพระราชกําหนดใหม และพระราชบัญ 

ญัติดังกลาวน้ีก็ไดนําเอาแนวคิดหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปบัญญัติเปนกฎหมายหลายเรื่อง

ดวยกันดังนี้ 

   1) การใหยึดมั่นในพระรัตนตรัยยิ่งกวาสิ่งอ่ืนใด ในพระราชกําหนดใหมไดมี

การหามไมใหฆาสัตวเพ่ือบูชาตอเจาที่ เทวดาศาลพระภูมิ ทั้งมิใหไปขอพรออนวอนตอสิ่ งศักดิ์สิทธิ์

รวมถึงการหามบูชาศิวลึงคซ่ึงเปนลักษณะไปในทางท่ีงมงาย แตใหยึดม่ันในพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆซ่ึงจะปรากฏในพระราชกําหนดป พ.ศ. 2325 ไดบัญญัติไวในตอนทายคอื288 

   “ปรลักหักพังนั้นบริบูรณแลแตงเครื่องพระยาบวดผลไมถั่วงาเปนตน แลธูป

เทียรของบูชาฟอนรําบําบวงสรวงพะลีกําม ถวายสิ่งซึ่งอันสมควรแกเทพารักษ แตอยานับถือวายิ่งกวา

พระไตรสระณาคม หามอยาใหพลีกํามดวยฆาสัตวตาง ๆ มีโคกระบือสุกรเปดไกเปนตนบูชาจะไปสู

อบายภูมิเสียแลใหกระทําบุญใหทานรักษาศีล...” 

   จากบทบัญญัติพระราชกําหนดป พ.ศ. 2325 กฎหมายฉบับนี้เห็นไดชัดเจน

วาใหความสําคัญ ตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง เพราะบัญญัติใหทุกคนยึดมั่นในพระรัตนตรัย นั้น

หมายถึงใหดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยไมใหเชื่อหรืองมงายในเร่ืองพระภูมิ ผี

สางตาง ๆ ทั้งไมใหออนวอนขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตใหชื่อในเรื่องผลของกรรม กรรมคือการกระทํา

ใหยึดมั่นในกรรมดี ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่วนั้นเอง 

   2) พระบรมราโชวาทนโยบายดานพระพุทธศาสนาไดมีพระบรมราโชวาท

ตอขาราชริพาล ขุนนาง และประชาชนเกี่ยวกับนโยบายดานพระพุทธศาสนาสรุปไดมี 3 ประการดวย 

กันคือ  

       (1) ใหทํานุบํารุง อุปถัมพระพุทธศาสนา มีพระบรมราโชวาทวา “โดย

พุทธโอวาทปาฏิโมขะ อันสมเดจพระพุทธิเจาทั้งหลายมากกวาเลดทรายในทองพระมหาสมุทรนั้นยอม

ตรัสไววรพุทธศาสนาสอนสัตวดวยพระธรรมสามบท ๆ หนึ่ง คือกริยามิไดกระทําซึ่งบาปมากทังปวง 

หน่ึงคือใหบริบูรรณดวยกุศลธรรมอันปราศจากโทษ หน่ึงคืออุสาหะหม่ันทรมานจิตรอันรายชั่วนั้นใหดี

ข้ึน หนึ่งธรรมสามปรการนี้ชื่อวาพระพุทธสาศนาเหดุธรรมทังสามบทน้ีรวบองศีลคือพระวิไนย สมาธิ

คือพระสูตรปญญาคือพระบรมัด อยูในธรรมสาศนาสามบทน้ีสิ้นผูใดปรฏิบัดิได ๆ ชื่อาภบบํารุงพระ

ศาสนา ผูใดมิไดปรฏิบัดิตามพระธรรมสามบทน้ี ไดชื่อวามิไดภบบํารุงพระสาศนา...”289 

    จากพระบรมโชวาทเปนบัญญัติที่มุงให ขาราชบริพาล ขุนนาง และ

ประชาชน ไดนอมนําหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาเปนหลักในการดําเนินชีวิต ถึง

                                                           
288กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 755. 
289กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 751. 
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จะเรียกวาบํารุงหรืออุปถัมภพระพุทธศาสนา เปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่ได

นํามาบัญญัติเปนขอปฏิบัติใหทุกคนตองทําตาม  

                                   (2) ใหตั้งมั่นอยูในทศกุศลกรรมบถ ดังพระบรมราโชวาทวา “แตนี้สืบไป

เมื่อนา ใหขาทูละออง ฯ ทังปวง ผูใหญผูนอย ฝายทหารพลเรือนขางหนาขางใน ผูรักษาเมืองผูรั้ง

กรมการอนาปรชาราษฏรปรฏิบัดิตาม ใหตั้งอยูในทศกุศลกํามบท วิไนยท้ังสิบประการ คือกายกําม

สาม วะจีกํามสี่ มโนกํามสาม เปนสิบปรการ...”290 

การปฏิบัติตนตั้งมั่นในหลักธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาจึงจะไดชื่อวาเปนผูที่บํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่พระองคทรงมีพระบรม

ราโชวาทใหตองยึดม่ันหรือนอมนําไปปฏิบัตินั้นก็คือ ทศกุศลกรรมบถ ประกอบไปดวย กายกรรมสาม 

คือเปนการกระทําผิดทางกายมี 3 ประการ 1) ปาณาติปาตา เวรมณีเวนการฆาหรือเบียดเบียนสัตว  

2) อทินนาทานา เวรมณีเวนจากการลักทรัพย 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนการประพฤติผิดใน

กาม วจีกรรมส่ี คือเปนการกระทําผิดดวยทางวาจามี 4 ประการ 1) มุสาวาทา เวรมณีเวนจากการพูด

เท็จ 2) ปสุณาย วาจาย เวรมณีเวนจากการพูดสอเสียด 3) ผรุสาย วาจาย เวรมณีเวนจากการพูดคํา

หยาบ 4) สัมผัปปลาปา เวรมณีเวนจากพูดเพอเจอ และมโนกรรมสาม คือเปนการกระทําผิดดวยทาง

วาจามี 3 ประการ 1) อนภิชฌา ไมมีใจโลภอยากไดของเขา 2) อพยาปาท ไมมีใจพยาบาทปองราย

เขา 3) สัมมาทิฏฐิ มีใจเห็นชอบตามคลองธรรม  

จากหลักธรรมที่มีพระบรมราชโชวาทใหขาราชบริพาล ขุนนางและ 

ประชาชน ใหยึดมั่นเปนหลักใจในการปฏิบัติหนาที่ดําเนินชีวิตจึงไดชื่อวาเปนผูที่บํารุง อุปถัมภ

พระพุทธศาสนา ถือวาเปนหลักธรรมท่ีควบคุมใหทุกคนทําดีจากภายในสูภายนอกคือ ใหทําดีทั้งกาย

กาย วาจา และใจทั้งหมด 10 ประการดวยกัน 

       (3) กําหนดใหรักษาศีลแปด ศีลสิบ ดังพระบรมราชโอวาทท่ีวา “...ครั้งถึง

วาระวันแปดค่ําวัน 14 ค่ํา วันสิบหาค่ํา ใหรักษาพระอุโบสฐศีลแปดศีลสิบประการ เปนอะดิเรกศีล

ชวนกันทําบุญใหทาน สดับฟงพระธรรมเทศนาจําเริญธรรมภาวนา ใหเปนอาริยบุโบสฐจําเริญอานิสง

ยิ่งขึ้นไป”291 

    นอกจากจะมีพระบรมราโชวาทกําหนดใหยึดม่ันในหลักทศกุศล

ธรรมบทแลวยังมีขอกําหนดใหขาราชบริพาล ขุนนาง และประชาชน รักษาศีลหรือถือศีลแปด ศีลสิบ 

ในวันพระ แปดคํ่า สิบสี่ค่ํา สิบหาค่ํา ที่สําคัญคือใหทุกคนทําทานดวยการไปทําบุญในวันพระพรอมทั้ง

ใหฟงพระธรรมเทศนาถือไดวาเปนการกําหนดใหขาราชบริพาล ขุนนาง และประชาชน ดําเนินชีวิต

หรือใหวิถีวิตสอดคลองตอหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง  

                                                           
290เร่ืองเดียวกัน, หนา 752. 
291กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 752. 
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    ดังนั้นจะเห็นไดวาจากพระบรมราโชวาทที่พระองคทรงบัญญัติให

เปนกฎหมายใหขาราชบริพาล ขุนนาง และประชาชนตองปฏิบัติตามสรุปแลวมี 3 ประการดวยกันคือ 

ศีล หมายถึง การสํารวมกาย วาจา ใจ เปนกรอบบังคับใหเราเขาถึงธรรม  ทาน หมายถึงการทําใหเปน

คนมีจิตใจเมตตาอารี ชวยเหลือเกื้อกูล แบงปนซ่ึงกันและกัน และที่สําคัญคือภาวนาเปนการ ทําให

จิตใจม่ันคง หนักแนน จิตใจไมไหลไปตามกิเลสที่เปนอกุศล ใหมีสติในการทําหนาที่ของตัวเอง แมวา

การท่ีมีพระบรมราชโองการจะตองใหคนตั้งมั่นอยูในพระพุทธศาสนาจะไมมีบทลงโทษท่ีชัดเจนหรือ

รุนแรง แตในความตอนทายของพระบรมราโชวาทก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้มีอยูวา “...ถาผูใดละเมินเสีย

มิไดปรฏิบัดดิตามพระราชโอวาทกําหนดกฎหมายนี้ จะเอาตัวเปนโทษตามโทษาณุโทษ”292  ท้ังนี้แม

ไมไดมีบทลงโทษที่ชัดเจนแนนอนแตก็มีผลสภาพบังคับทางกฎหมายพอสมควร 

   3) เปลี่ยนแปลงพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาการถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เปน

การใหขุนนาง ไดสัญญาจะทําหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต หากไมไดทําตามน้ีก็จะขอใหมีอันเปนไป 

เดิมทีการถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาจะตองเร่ิมจากการแสดงความเคารพตอพระมหากษัตริยองคกอน ๆ 

จึงไดมีการเปล่ียนแปลงโดยใหเริ่มตนดวยการแสดงความเคารพบูชาตอพระรัตนตรัยเปนเบื้องตน ดัง    

ปรากฏขอความท่ีวา  

“...เขาไปสํามาคารวะไหวนบนับถือรูปพระเชษรฐิดรนั้นคือรูปพระพเจา

รามาธิบดีกอน แลวจึงไปคํารพนับถือพระรัตนไตรตอเม่ือพายหลัง...กระทําสํามาคารวะรูปตนกอน

พระรัตนไตรอันทรงโลกุดรคุณประเสริฐกวาไตรภพโลกยังสามฉะน้ี เพราะทิ ฐิมานะมาก จะใหเปน

เกียดิยศแกพระองคมิไดมีวิจารณะปญาพิจารณาเหนโทษ...ครั้งจะกระทําตามก็จะขาดพระไตรสระณา

คมเปนมฤทฉาทิฐิ แลหมนหมองพระไตรสระณาคม”293 

“แตนี้สืบไปเม่ือหนา  คร้ังพิทธีตรุดสารทจะถือน้ําพระพัทสัจจาแลวให     

ขาทูลละออง ฯ ทังปวง มีเครื่องสการบูชาแลเครื่องปรโคมแตรสังข ปพาทฆองไชยประโคมสําเรจแลว

จึงกราบณมัศการพระพุทธปรดิมากรพระแลวมรกฎแลพระสาริริกะธาตุเจดีย พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ...”294 

   จะเห็นวาเดิมการทําพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาตองเคารพแตพระมหา 

กษัตริยองคกอน ๆ เปนลําดับแรกการกระทําดังกลาวนี้ทรงเห็นวาเปนประเพณีปฏิบัติที่ไมถูกตอง

เพราะใหความสําคัญตอพระมหากษัตริยมากกวาพระรัตนตรัย จะสงผลใหพระมหากษัตริยมีมิจฉาทิฐิ 

และทําใหเกิดความหมนหมองตอพระรัตนตรัย ภายหลังไดมีการแกไขประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

เสียใหมโดยการใหเคารพตอพระรัตนตรัยเปนเบื้องแรก ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายเชนนี้ถือวาเปนการ

                                                           
292เร่ืองเดียวกัน, หนา 753. 
293เร่ืองเดียวกัน, หนา 767. 
294เร่ืองเดียวกัน, หนา 768. 



114 
 

ยกฐานะของพระพุทธศาสนาหรือธรรมะใหอยูสูงกวารัฏฐาธิปตย295หรือทําใหเห็นไดวาวิธีปฏิบัติของ

บานเมืองรวมถึงกฎหมายจะขัดหรือแยงกับธรรมะมิไดเลยแมแตนอย 

4) ออกกฎหมายหามกระทําการเก่ียวกับอบายมุขตาง ๆ ตามพระราชบัญ 

ญัติใหมนั้นไดมีการตรากฎหมายที่ใหทุกคนตองปฏิบัติตามซ่ึงไดนําเอาหลักคําสอนหรือแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนามาเปนพ้ืนฐานในการตรากฎหมายดังนี้ 

หามขาราชการ ขุนนางเสพสุราเมรัย รวมทั้งหามเลนเบ้ียดวยมีบทบัญญัติ

วา “บันดาเสวกามาทราชบรรพสัตวฝายหนา แลทาวนางชะแมพระสนมกํานันทนายเรือนจาโขลนแล

ขาหลวงกรมพระราชวังบวร ฯ ขาเจาตางกรมแลหากรมมิได ผูรักษาเมืองกรมการทังปวงใหตั้งตํารง

จิตรอยูในคดีธรรมทังสี่แลรักษาศีลสัจนั้นใหบริสุทธ” 

“ตั้งแตนี้สืบไปเมื่อหนา ถาผูใดยังเสพสุราเหลาเบ้ียบอน (แทง กํา) ในสถาน 

ทีแ่หงใด ๆ ก็ดี มีผูรองฟองวากลาวพิจารณาเปนสัจ จะใหลงพระราชอาญาเฆ่ียนสามยก เพ่ิมโทษเขา

อีกจะสักกั๊กถั่วไวที่หนาผาก ฝายนายบอนหัวเบี้ย (ไทย จีน) เปนใจใหเขาเหลนแลทดรองจะเอาตัว

นายบอนหัวเบี้ยลงพระราชอาชญาเฆ่ียน 30 ทีตามโทษาณุโทษ”296 

   จากบทบัญญัติที่กลาวมาจะเห็นวาไดนําเอาหลักการของพระพุทธศาสนา

มาบัญญัติเปนกฎหมายขอหาม  กลาวคือหามด่ืมสุราเมรัย รวมถึงการหามเลนการพนันอีกดวย แตให

ตั้งตนอยูในศีลในธรรมรักษาใจของตัวเองใหบริสุทธิ์  นอกจากนี้ยังหามถึงการเบียดเบียนสัตว เชน นํา

ไกหรือนกมาชนกัน ดังมีขอบัญญัติที่วา “แตนี้สืบไปเม่ือหนา หามอยาใหผูใด ๆ คบหาชักชวนกัน ชน

ไกชนนุกคุมชนนกกะทาชนนกศรีชมภู แลจับปลาใหกัดพนันกันเปนอันขาดทีเดียว ถาผูใดมิฟงจับ

พิจารณาเปนสัจ จะใหลงพระราชอาญาขับเฆี่ยนปรับไหมตามโทษานุะโทษ”297เปนการหามจับกลุม

หรือชักชวนกันเพ่ือนําสัตวตาง ๆ มาชนกันไมวาจะเปน ไก นก หรือปลากัด สิ่งเหลานี้เปนการรังแก

หรือเบียดเบียนสัตว รวมถึงหามการเลนการพนันขันตอดวย ถือวาไดรับอิทธิพลจากหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนาเชนกัน   

ทั้งนี้ยังไดมีพระราชกําหนดหามลักลอบตมกล่ันน้ําสุรา ดังบทบัญญัติที่วา

“...หยางทําเนียมบุราณราชสืบมา ตั้งแตนายอากอนตมสุราสําหรับพระนคร เพ่ือจะไดจําหนายบําบัดิ

โรค แลกิจการณรงสงคราม แลทรัพยนั้นจะไดเอามาแจกจายทะแกลวทหารผูมีบําเหนจความชอบ...” 

                                                           
295จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 299. 
296กรมศิลปากร, เรื่องเดิม, หนา 704. 
297เร่ืองเดียวกัน, หนา 770. 
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  “...สันดานคนพาลจะเมินพระราชกําหนดกฎหมายเสียไมกลัวความพินาท

ฉิบหาย ลอบลักตมกลั่นน้ําสุราซื้อขายเปนอนาปรโยช คร้ันจะมิเอาโทษอายพวกนี้จะมีน้ําใจกําเริบ 

ลอบลักตมกลั่นสุราปลอมปนซื้อขายมากมายไป ปรเวนี บุราณจะฟนเฟอนเสีย”298 

   เดิมทีในสมัยนั้นมีการอนุญาใหตมเหลาไดดวยเหตุผลที่วา เปนพระเพณี

โบราณที่ทําสืบตอกันมาเพ่ือใชเปนยารักษาโรค รวมถึงการนําเอาทรัพยสินหรือรายไดจากการตมเหลา

ไปชวยสนับสนุนกิจการทางทหารและใหเปนรางวัลและบําเหน็จแกทหารกลาผูที่มีความดีความชอบ

เทานั้น แตก็ไดมีคนลักลอบตมเหลาเพื่อขายซ่ึงเปนการทําผิดวัตถุประสงค  

   ดังนั้นกฎหมายท่ีออกมาหามกระทําความผิดเก่ียวกับอบายมุข เปนสิ่งที่

สะทอนใหเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาในการบัญญัติกฎหมายเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนเรื่อง

ของการหามขาราชการ ขุนนาง ดื่มสุราเมรัย เลนการพนัน หามไมใหจับสัตวมาชนกัน เชน นําไก นก 

หรือปลา มาชนกันแลวยังมีการพนันขันตออีกดวยสิ่งเหลานี้เปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจากหลัก

คําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอการตรากฎหมายหรือยึดม่ันในธรรมะเปนอยางมาก 

 

4.2 ยุคอิทธิพลของตะวันตกในชวงการลาอาณานิคม 

 

 ปรัชญาแนวคิดกฎหมายของไทยนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร 

กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตนชวงสมัยรัชกาลท่ี 1–3 ก็ยังไดรับอิทธิพลจากหลักคําสอนของ 

พระพุทธศาสนา โดยจะเห็นไดการท่ีทรงยึดหลักของคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนแมบทของกฎแตเมื่อ  

เขาสูยุคของปลายรัชกาลที่ 3 คือสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว แนวคิดเรื่องของธรรมะนิยมดังกลาว 

เริ่มมีบทบาทนอยลงเพราะเปนยุคท่ีไดรับอิทธิพลของตะวันตก 

 ยุคอิทธิพลของตะวันตก กลาวคือ เปนยุคเขาสูสมัยใหมชวงศตวรรษท่ี 16 – 18299เปนชวง

สมัยที่มีการพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี หรือเปนยุคที่เริ่มใหความสําคัญดานการพัฒนาทางดาน

วัตถุนิยมเปนอยางมาก ดวยเหตุน้ีเองจึงสงผลถึงระบอบการปกครอง กฎหมาย ตองปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปดวย โดยเฉพาะเร่ืองของกฎหมายถือวาไดรั บอิทธิพล

จากการเปล่ียนแปลงครั้งนี้เปนอยางมาก ทั้งนี้ในบริบทของสังคมไทยก็เชนเดียวกันไดรับอิทธิพลเปน

อยากมาเพราะในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 คือสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และในสมัยของพระบาทสม 

เด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดมีพวกฝรั่งมาจากยุโรปไดเขาเพ่ือลาอาณานิคม ท้ังไดนํา

แนวคิดไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง รวมท้ังกฎหมายของตะวันตกมาเผยแพรในสังคมไทยดวย 

 

                                                           
298เร่ืองเดียวกัน, หนา 750. 
299แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 133. 
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 4.2.1 ยุคทําสัญญาเบาวริง ในสมัยรัชกาลที่ 3 – 4  

 ในยุคท่ีตะวันตกคืออังกฤษ ฝร่ังเศส ไดเขามาในประเทศไทยเพ่ือลาอาณานิคม คือยึดประเทศ

ไทยเปนเมอืงขึ้น และประเทศตางๆ ที่อยูใกลเคียงกับประเทศไทยไมวาจะเปน กัมพูชา ลาว เวียดนาม 

หรือแมแตประเทศจีน ก็ถูกเปนเมืองขึ้นทั้งนั้นโดยใหเหตุผลวาเปนประเทศลาหลังไมวาจะเปนดาน

การปกครอง หรือกฎหมาย ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี  

 ทั้งนี้ประเทศไทยก็ตกอยูในสภาพนี้เชนกันต้ังแตสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู  

หัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ถูกประเทศอังกฤษกดดันนานา ๆ นับประการเพ่ือใหตองทําสนธิ 

สัญญา หากไมทําตามขอเสนอดังกลาวประเทศไทยก็จะถูกยึดเปนเมืองขึ้น และในท่ีสุดในชวงปลาย

รัชกาลที่ 3 ก็ตองจํายอมทําสนธิสัญญากับอังกฤษโดย เซอร เจมส บรุค ทูตของประเทศอังกฤษ ได

เดินทางมาเพ่ือเจรจาทําสนธิสัญญา ในป ค.ศ. 1851  ( พ.ศ. 2394) แตก็ไมประสบผลสําเร็จในการ

เจรจาเพ่ือแกไขสนธิสัญญากับไทยในคร้ังนี้  เม่ือผานยุคสมัยของรัชกาลท่ี 3 เขาสูยุคสมัยของรัชกาลท่ี 

4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยก็ยังไมรอดพนจากการท่ีตางชาติจะเขามายึด

เปนเมืองขึ้น โดยเฉพาะอังกฤษก็ยงัพยายามบีบคั้นประเทศไทยใหยินยอมในการแกไขสนธิสัญญา เม่ือ

วันที่ 24 มีนาคม 2398  (ค.ศ. 1855) ประเทศอังกฤษก็ไดสง เซอร จอหน เบาวริง คณะทูตเดินเขามา

ประเทศไทยและในท่ีสุด เซอร จอหน เบาวริง ก็ไดทําการเจรจาและสามารถแกไขสนธิสัญญาประสบ

ผลสําเร็จเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2398 ซึ่งในสัญญาดังกลาวนี้มีทั้งหมด 21 ขอ แยกออกเปนสนธิ 

สัญญาทางการเมือง 12 ขอ สนธิสัญญาเกี่ยวกับขอกฎหมาย 6 ขอ และเกี่ยวกับสินคาหรือการคาขาย

อีก 3 ขอ และในการลงนามสนธิสัญญาเบาวริงครั้งนี้ เซอร จอหน เบาวริง มีความพอใจกับขอตกลง

ในครั้งนี้เปนอยางมาก300จากขอตกลงในสนธิสัญญาเบาวริงในครั้งนี้อาจสรุปสาระสําคัญของ

สนธิสัญญาเบาวริงมีดังนี้301 

1) ประเทศไทยและประเทศอังกฤษจะเปนมิตรไมตรีตอกันรวมทั้งคนไทยจะตอง

ปฏิบัติตออังกฤษเย่ียงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง 

  2) คนอังกฤษที่เขามาในประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และไดรับ

อนุญาตใหทําการคาไดพรอมทั้งใหอังกฤษต้ังสถานกงสุลขึ้นในกรุงเทพมหานครได และอนุญาตใหคน

อังกฤษสามารถซ้ือท่ีดินได  

                                                           
300ปยนาถ บุนนาค, ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม (ต้ังแตการทําสนธิสัญญาบาวริงถึงเหตุ 

การณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516), พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 

คณะอักษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), หนา 38 – 45.  
301เพ็ญศรี ดุก, การตางประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 

ถึงสิ้นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม), พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: เท็กซ แอนด เจอรนิล พับลิ 

เคชั่น, 2544), หนา 7. 
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  3) ไทยใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality) แกคนอังกฤษที่มาอยูใน

ประเทศไทย กงสุลอังกฤษมีอํานาจพิจารณาตัดสินคดีตาง ๆ ท้ังคดีแพงและอาญากรณีที่คนอังกฤษ

เปนจําเลย ลงโทษตามกฎหมายอังกฤษ สวนกรณีที่คนอังกฤษเปนโจทยฟองและคนไทยเปนจําเลยก็

นําคดีขึ้นศาลไทยได ลงโทษตามกฎหมายไทยได แตตองใหกงสุลอังกฤษเขารวมองคคณะในการ

พิจารณาตัดสินคดีดวย  

  4) ฝน เงินแทงหรือทองแทง เดิมทีเปนสินคาตองหาม จะไดรับอนุญาตใหนําเขาใน

ไทยได และไทยตองยกเลิกภาษีปากเรือนและภาษีประเภทอ่ืน ๆ สวนที่เคยเก็บก็ใหเก็บภาษีไดเฉพาะ

ขาเขาในอัตรารอย 3 เทาน้ัน สําหรับภาษีขาออกใหเก็บภาษีไดเพียงครั้งเดียวตามอัตราสินคาที่

กําหนด และพอคาอังกฤษมีสิทธิที่จะทําการซื้อขายโดยตรงกับประชาชนได 

  5) รัฐบาลไทยสงวนสิทธิหามนําขาว เกลือ และปลาออกนอกประเทศได หากเกิด

การขาดแคลนสิ้นคาดังกลาว 

  6) สนธิสัญญาจะบอกเลิกไมได และการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จะกระทําได

ตอเม่ือเวลาผานไป 10 ป แตตองไดรับความเห็นชอบของท้ังสองฝาย และตองแจงใหทราบลวงหนา

กอน 1 ป  

4.2.1.1 ผลดีและผลดีของสนธิสัญญาเบาวริงที่สงผลตอประเทศไทย 

  สนธิสัญญาเบาวริงท่ีประเทศไทยไดยินยอมตกลงทํากับประเทศอังกฤษนั้น เปน

สนธิสัญญาที่กลาวไดวาประเทศไทยไมเต็มใจหรือมีความยินดีในการท่ีจะทํา แตดวยถูกบีบคั้นจาก

ตะวันตกโดยเอาเอกราชของประเทศเปนตัวประกัน แนนอนวาสนธิสัญญาเบาวริงไทยตองเสียเปรียบ

เปนอยางมากเพราะประเทศไทยอยูในสถานะที่ไมมีสิทธิจะตอรองอะไรได แตเม่ือพิจารณาอีกมุมของ

สนธิสัญญาดังกลาวนี้ก็ยังมีผลดีกับประเทศไทยอยูบางถึงแมจะไมมากก็ตามซ่ึงสรุปไดดังนี้302 

   1) ผลเสียของสนธิสัญญาเบาวริง 

(1) เสียอํานาจอธิปไตยทางศาลใหกับตางชาติ โดยท่ีตางชาติไมยอมรับ

ในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยกลาวหาวาลาสมัย ไมสามารถท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมได 

ดังน้ันคนท่ีอยูในบังคับของอังกฤษ ไมตองอยูภายใตกฎหมายและอํานาจศาลของประเทศไทย เพราะ

มีเวลามีขอพิพาทก็นําคดีใหศาลกงสุลของประเทศอังกฤษตัดสินไดเอง  ทั้งนี้จากกระทําดังกลาวของ

ประเทศอังกฤษไดสงผลใหประเทศอ่ืน ๆ เชนฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปตุเกส ฯ ไดทําสนธิสัญญาให

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหมือนประเทศอังกฤษเชนกัน  

       (2) เสียอํานาจอธิปไตยในทางการคาใหกับตางชาติเดิมทีทางการคาของ

ไทยน้ันจะถูกผูกขาดอยูกับพระคลังสินคาจึงถูกยกเลิกระบบน้ีไป และไดมีการกําหนดอัตราภาษีตาง ๆ 

                                                           
302ปยนาถ บุนนาค, เร่ืองเดิม, หนา 46-47. 
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ทั้งคาสงสิ้นคาออก และนําส้ินคาเขามาในประเทศ เชน กรณีนําสินคาเขามาเก็บภาษีไดไมเกินรอยละ 

3 และภาษีสินคาขาออกตองไปตามท่ีกําหนดไวในสนธิสัญญาเบาวริงเทานั้น 

       (3) การจะใหไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยทางศาลเปนสิ่งที่ยากเพราะแตละ

ประเทศที่ไดทําสนธิสัญญาไมวาจะเปนเรื่องอํานาจทางศาล ทางการคา ไทยตกอยูในสถานะท่ีเสีย 

เปรียบ ตางชาติไดผลประโยชนจึงไมยอมแกไขสนธิสัญญาใหกับไทย  

   2) ผลดีของสนธิสัญญาเบาวริง 

       (1) ประเทศไทยไมตองเสียเอกราชหรือเปนเมืองข้ึนของอังกฤษการทํา

สนธิสัญญาเบาวริงคร้ังน้ี ประเทศอังกฤษไดเอาประเทศไทยเปนตัวประกันก็วาได เพราะการทํา      

สนธิสัญญาเบาวริงไทยตองถูกบีบค้ันใหยินยอมตกลงทําสนธิสัญญา ถาหากประเทศไทยไมยอมทําตาม

ขอเรียกรองของอังกฤษก็อจะสงผลทําใหไทยเสียเอกราชและเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ดังนั้นการทํา

สนธิสัญญาเบาวริงเปนผลดีใหประเทศไทยรอดพนจากการเสียเอกราชใหอังกฤษ 

       (2) เดิมการคาขายของประเทศไทยเปนการคาขายแบบผูกขาด ไมเปด

ประเทศใหตางชาติไดเขามาลงทุนทางดานเศรษฐกิจ จึงเปนการสงผลดีในดานเศรษฐกิจ เปนการ

เปลี่ยนแปลงจากระบบผูกขาดมาเปนระบบการคาแบบเสรี จึงทําใหระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะทาง

การคา มีชาวตางชาติไดเขามาคาขาย และลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นจึงทําใหระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  

  4.2.1.2 ปรัชญากฎหมายของประเทศไทยในยุคอิทธิพลของตะวันตก 

  ปรัชญากฎหมายในยุคท่ีอยูภายใตความกดดันของประเทศมหาอํานาจท่ีตองการ

ประเทศไทยเปนเมืองขึ้น และแนวคิดกฏหมายในสมัยใหมแบบของตะวันตกก็ไดเขามามีอิทธิพลใน

สังคมไทยดวยดังเห็นไดจาก ความคิดในไตรภูมิพระรวงที่มีอิทธิพลตอแนวคิดของกฎหมายไทยมา

ตลอด แตก็ไดถูกปฏิเสธ ซ่ึงถูกมองวาเปนเรื่องที่พิสูจนไมได  เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงไดยึดถือตามหลักคิดทางดานวิทยาศาสตรของตะวันตกจึงไดปฏิเสธเร่ือง

นรก สวรรค ท่ีปรากฏ ในไตรภูมิพระรวง พระองคทรงเห็นวาเปนความเชื่อที่งมงายไมสามารถพิสู จน

ใหเห็นไดจริงซึ่งส่ิงเหลานี้ขัดตอหลักพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยมและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร จึง

นําไปสูวิธีคิดแบบตะวันตกคือ อํานาจที่มาจากรัฐเปนอํานาจสูงสุดและเปนอํานาจอยางแทจริง303 

  ดวยวิธีคิดท่ีมองวาอํานาจท่ีมาจากรัฐเปนอํานาจสูงสุด ซึ่งจะแตกตางในอดีตตั้งแต

ยุคกรุงสุโขทัย ถึง รัตนโกสินทรตอนตนท่ีเชื่อวาอํานาจสูงสุดมาจากคัมภีรพระธรรมศาสตร จะกระทํา

อะไร หรือออกกฎหมายใด ก็ใหเปนไปตามท่ีคัมภีรพระธรรมศาสตรไดกําหนดไว จะเห็นไดอยาง

ชัดเจนคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงย้ิมและหัวเราะกับเรื่องเลาตาง ๆ เก่ียวกับ

พระมนูในคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนเรื่องตลกไรสาระ รวมท้ังพระองคทรงรูสึกวาไมตองไปยึดถือหรือ

                                                           
303จรัญ โฆษณานันท, เรื่องเดิม, หนา 325. 
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ปฏิบัติตามคัมภีรพระธรรมศาสตร เพราะพระองคทรงเห็นวาเปนกฎหมายเกา ไมเหมาะกับยุคกับ

สมัย304
จากแนวความคิดของพระองคถือวาเปนสิ่งที่แปลกไปจากเดิม เพราะพระองคไมไดยึดมั่นหรือ

เครงครัดในคัมภีรพระธรรมศาสตรเหมือนในอดีต ดังนั้นความคิดทางดานปรัชญากฎหมายของ

สังคมไทยเปล่ียน แปลงเห็นไดอยางชัด จึงสงผลใหความคิดทางปรัชญากฎหมายของไทยหรือการ

บัญญัติขอกฎหมายตาง ๆ ก็เพ่ือความยุติธรรม ความจําเปนของสังคมหรือเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของคนในสังคมซ่ึงในอดีตกาลการออกกฎหมายตองเปนไปตามเจตนารมณของคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรเทานั้น จะเห็นวาในยุคนี้ผูปกครองเร่ิมใชอํานาจในการบัญญัติกฎหมายอยางจริง305 

  ดังนั้นจะเห็นไดวาในยุคนี้ไดเริ่มรับแนวคิดการกําเนิดกฎหมายแบบสมัยใหมของ

ตะวันตกมาใชในการบัญญัติกฎหมายของไทย โดยมีหลักคิดที่วากฎหมายท่ีมาจากรัฐเปนกฎหมายท่ี

แทจริง และผูปกครองหรือรัฐมีอํานาจที่จะออกกฏหมายไดโดยไมตองยึดหลักคัมภีรพระธรรมศาสตร

เหมือนในอดีต แตการออกฎหมายนั้นใหคํานึงถึงแตความยุติธรรม ความจําเปน หรือเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสังคมเทานั้น ซึ่งในยุคนี้ก็ไดมีการออกกฎหมายท่ีสอดคลองกับแนวคิดของกฎหมาย

สมัยใหมของตะวันตกดวย เพราะเช่ือวาแนวคิดของตะวันตกนั้นเปนแนวคิดที่มีการพัฒนามาเปนพันป 

ผานการเรียนรู และปรับปรุงเหมาะสมกับยุค กับสมัย ดังที่ทานอาจารยปรีดี เกษมทรัพย  ไดใหความ 

เห็นในเรื่องนี้ไววาชวงศตวรรษท่ี 18 “นับวาเปนปรากฏการณที่นามหัศจรรยในตํานานอันยาวนาน

ของประวัติศาสตรมนุษยชาติและถือกันวาเปนความสําเร็จอันใหญหลวงท่ีน าภูมิใจของวัฒนธรรม

ตะวันตก ปรากฏการณที่สําคัญเชนนี้ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสองวัน แตเปนผลจากเหตุนานัปการ ท้ัง

ในทางความคิดในทางสถาบัน และในทางเหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวพันกันอยางสลับซับซอน

...”306อาจคงเปนเพราะเหตุผลดังกลาวนี้ทําใหในยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 4 ทรงรับเอาแนวคิดกฎหมายสมัยใหมเขามาใชในสังคมไทย และสิ่งสําคัญที่พระองคทรง

ตองรับเอาแนวคิดของกฎหมายสมัยใหมคือ ตองรีบเรงปรับตัวของสังคมไทยเพ่ือไมใหพวกตะวันตกที่

มักใชขออางวาเปนสังคมท่ีลาสมัย ปาเถื่อน เพ่ือจะยึดเปนเมืองขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองของกฎหมาย

เพราะกฎหมายน้ันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ หากกฎหมายของไทยถูกมองวาลาหลัง ปา

เถ่ือน ไมทันตอสังคมโลก ก็จะสงผลเสียตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ซึ่งกฎหมายสมัยใหมของตะวันตก

มีลักษณะที่สําคัญดังนี้307
 

                                                           
304เร่ืองเดียวกัน, หนา 328. 
305ร.แลงกาต, เรื่องเดิม, หนา 51. 
306ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลาคม, 

2552), หนา 178. 
307แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: 

วิญูชน, 2555), หนา 134 – 136. 
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  สถานะของบุคคลมีความเทาเทียมกันในทางกฎหมายคือ มนุษยทุกคนถือวาเปน

ตัวการของกฎหมาย (Subject of Law) สิทธิของมนุษยถูกรับรองไวโดยกฎหมายอยางเทาเทียมกัน

หรือท่ีเรียกวา ศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยจะเปรียบเทียบเหมือนวัตถุหรือทรัพยสินมิได โดยเฉพาะ

ในระบบทาสก็ตองยกเลิกเพราะขัดตอหลักดังกลาวนี้ คนทุกคนเกิดมาตองมีสิทธิเทาเทียมกันในทาง

กฎหมายดังคํากลาวท่ีวา หลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality Before the Law) 

  กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินถือวาทรัพยสินเปนสิทธิที่สมบูรณและเด็ดขาดท่ีสุดในบรรดา

สิทธิของเอกชนท้ังหลาย รัฐในความคิดสมัยใหมนี้ประชาชนหรือเอกชนยอมที่จะมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินและหามมิใหบุคคลอ่ืนหรือรัฐเขามาแทรกแซงเปนการรับรองหลักความศักดิ์สิทธิ์ของบุคคล

ในทรัพยสินนั้น ซึ่งมาจากแนวคิดท่ีวาชีวิตของมนุษยทุกคนในสังคมมีเขตแดน (Sphere) เปนสิ่งที่

กฎหมายตองรับรองและคุมครองวาเปนเขตอิสระของเอกชนท่ีจะทําการใด ๆ ตามใจสมัครของตนได 

เปนดินแดนที่เรียกวา แดนอิสระของเอกชน (Spheres of Private Autonomy) เปนดินแดนท่ีรัฐไม

อาจจะเขาไปแทรกแซงไดในเร่ืองของการทํามาหากิน ประกอบอาชีพการคาขายตาง ๆ การคบคา

สมาคม รวมถึงการเลือกคูครองและมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาดวย  

กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ในอดีตนั้นบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทํา

ความผิดตองไดรับความเดือนรอนเปนอยางมาก เพราะเม่ือใครถูกกลาวหาวากระทําความผิดก็จะถูก

ทรมานอยางทารุณ ปาเถื่อน เพ่ือใหยอมรับผิดในที่สุดผูถูกกลาวหาแมจะมิไดกระทําความผิดก็ตอง

ยอมรับผิดเพราะทนตอความเจ็บปวดจากการทรมานดังกลาวไมได เม่ือเขาสูยุคสมัยใหม วิธีการตาง ๆ 

เหลานี้ก็ไดถูกพัฒนาการมาเปนลําดับไมวาจะเปนเรื่องการจับตัวบุคคลผูกระทําความผิด ตองปรากฏ

วาการกระทํานั้นมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงวาเปนความผิดและมีโทษกําหนดไว ดังสุภาษิต

กฎหมายที่วา ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย (Nulla Poena, Sine Lege) และกระบวนการพิจารณาคดี

ก็เชนกัน กลาวคือ การจะพิจารณาคดีแบบทรมาน โหดรายทารุณ จะกระทํามิได การพิจารณาคดีตอง

เปดเผย ใหคูกรณีไดรับโอกาสในการตอสูคดี หรือพิสูจนตนเอง โดยใหถือหลักที่วาผูตองหาหรือจําเลย

เปนผูบริสุทธ์ิ จนกวาจะไดพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาผูนั้นกระทําความผิดจริง  

  แนวคิดทางดานกฎหมายมหาชนกลาวคือการปกครองหรือบริหารราชการแผนตอง

เปนไปดวยชอบดวยกฎหมาย เจาหนาท่ี พนักงานของรัฐ จะกระทําการใด ๆ มีอํานาจทําตามเทาที่

กฎหมายกําหนดใหใหอํานาจไวเพื่อเปนหลักประกันไมใหเจาหนาของรัฐผูมีอํานาจเหนือประชาชน ไป

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน จะกระทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพเพียงแตที่กําหนดกําหนดไว

เทานั้น และในรัฐรูปแบบสมัยใหมการปกครองตองมีการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) 

คือ อํานาจบริหาร ตุลาการ และนิติบัญญัติ ทั้งสามอํานาจตองแยกออกจากกัน เปนอิสระในการทํา

หนาที่ เพ่ือเปนการถวงดุลของแตละอํานาจดวย 

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมหรือที่เรียกกันวา หลักกฎหมายเปนใหญ (The Rule 

of Law) หรืออีกอยางท่ีคุนเคยกันคือ หลักนิติรัฐ (Rechtsstaat) กลาวคือเปนหลักที่ทุกคนตองอยู
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ภายใตกฏหมายอยางเทาเทียมกัน และทุกคนจะตองไดรับความคุมครองกฎหมาย พรอมท้ังไดรับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเสอมภาคเทาเทียมกัน  

 

4.2.2 ยุคปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 

 การปฏิรูปกฎหมายของไทยน้ันเริ่มตั้งแตปลายรัชกาลท่ี 3 และเร่ิมเห็นชัดเจนในชวงของรัช 

กาลท่ี 4 หลังการการท่ีจดสนธิสัญญาเบาวริงภายใตสถาการณที่พวกตะวันตกที่ตองการเอาประเทศ 

ไทยเปนเมืองขึ้น ดวยการบีบคัน ใหประเทศไทยตองตกลงยินยอมทําสนธิสัญญาเบาวริงในรัชกาลท่ี 4 

ดวยขอตกลงสัญญาดังกลาวนี้เองทําใหไทยตองปรับตัวและเปล่ียนแปลงกฎหมายของไทยใหเปนไป

ตามแนวคิดของชาติตะวันตก โดยเฉพาะขอตกลงท่ีไทยตองเสียเอกราชทางศาลใหกับนานาประเทศ 

กฎหมายไทยมิอาจจะใชบังคับกับชาวตางชาติที่เขามาในประเทศไทยได ถือวาเปนสิ่งที่โหดรายมาก

สําหรับประเทศไทยท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากชาติตะวันตก 

 เมื่อเขาสูยุคของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยเหตุที่พระองค

ตองเรงพัฒนากฎหมายของไทยเพ่ือใหไดอธิปไตยทางศาลกลับคืนมา พรอมกับอิทธิพลแนวคิด

กฎหมายสมัยใหมของตะวันตกเร่ิมเขามามีอิทธิพลกับสังคมไทย โดยเฉพาะในยุคของรัชกาลที่ 5 

พระองคทรงสงพระโอรสคือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไปศึกษาตอดานกฎหมายท่ีประเทศอังกฤษ 

หลังจากท่ีพระองคสําเร็จการศึกษาและไดกลับมาประเทศไทย “..จากจุดนี้เองที่ปรัชญาปฏิฐานนิยม

ทางกฎหมายซ่ึงมีอิทธิพลในแวดวงนิติศาสตรของอังกฤษ (English Jurisprudence) ไดมีโอกาสขาม

น้ําขามทะเลมาปรากฏในประเทศไทย โดยผานทางนักเรียนกฎหมายไทยรุนแรกท่ีออกไปศึกษาใน

ประเทศอังกฤษ”308 เม่ือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิกลับมาเมืองไทยพระองคไดมีบทบาทในการปฏิรูป

กฏหมายเปนอยางมาก เพราะพระองคไดรับการโปรดเกลา ฯ ตั้งใหเปนเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมใน

ปลายป พ.ศ. 2439 ทั้งนี้พระองคยังไดจัดต้ังโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรมในป พ.ศ. 

2440 เพ่ือสอนกฎหมายตามแบบคําสนอนวิชา Jurisprudince ของ John Austin ภายใตแนวคิด

สํานักกฎหมายปฏิฐานนิยม309 

  4.2.2.1 แนวคิดทางกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

  ในยุคการปฏิรูปกฎหมายของรัชกาลที่ 5 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถือวาพระองค

ทรงมีบทบาทในการวางแนวฐานแนวคิดกฎหมายในสมัยนั้นเปนอยางมาก ซ่ึงแนวคิดรากฐาน

กฏหมายของพระองคไดสงผลถึงกฏหมายไทยในยุคปจจุบันเปนอยางมากและมีอิทธิพลตอนัก

กฎหมายในยุคหลังดวยเหตุนี้เองพระองคจึงไดรับการยกยองวาเปนบิดาของกฎหมายไทยในเวลา

ตอมา  

                                                           
308จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 367. 
309กิตติศักดิ์ ปรกติ, เร่ืองเดิม, หนา 64-65. 
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  ฐานความคิดทางกฎหมายของประเทศในอดีตตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 

กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตนกอนที่จะไดตกลงทําสนธิสัญญาเบาวริงและมีการปฏิรูปกฎ 

หมาย จะเห็นไดชัดเจนวา กฎหมายหมาย ความยุติธรรม และหลักธรรมะ จะมีทิศทางไปในทาง

เดียวกันซึ่งไมสามารถแยกออกจากกันได และมีคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนเหมือนรัฐธรรมนูญที่

ผูปกครองจะออกกฎหมายใดมาแยงมิได จะบัญญัติกฎหมายใดก็ตองใหเปนไปตามท่ีคัมภีรพระ

ธรรมศาสตรไดบัญญัติไวเทานั้น และที่สําคัญกฎหมายท่ีจะมาใชบังคับในสังคมสวนมากก็จะพัฒนามา

จากศีลธรรมทางสังคมที่คนในสังคมไดยึดถือและปฏิบัติกันมาเปนเวลานานจึงไดพัฒนามาเปน

กฎหมายใชในสังคม แตแนวคิดของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หาเปนเชนนี้ไม เพราะพระองคทรงมอง

วากฎหมายกับศีลธรรมตองแยกออกจากกัน โดยเฉพาะเร่ืองของความยุติธรรมกับกฏหมายพระองค

ทรงมองวาระหวางกฎหมายกับความยุติธรรมเปนคนละเรื่องหรือคนละสวนไมอาจะที่มานํามารวมกัน

ได ซึ่งแนวคิดของพระองคผิดไปจากปรัชญากฏหมายไทยอยางสิ้นเชิง 

  ทั้งนี้แนวคิดทางกฎหมายของพระองคนั้นทรงไดรับอิทธิพลจากสํานักกฎหมายบาน 

เมือง จะเห็นไดชัดเจนดังท่ีพระองคไดใหความหมายของคําวากฏหมายไวในบันทึกเล็คเชอรวาดวย

กฎหมายมีดังนี้  “กดหมายน้ันคือ คําสั่งทั้งหลายของผูปกครองวาการแผนดิน ตอราษฎรท้ังหลายเมื่อ

ไมทําตามแลว ตามธรรมดาตองโทษ”310  จากบทบันทึกของพระองคจะเห็นวากฎหมายน้ันเปนคําสั่ง

ที่ออกมาจากผูปกครองซ่ึงมีอํานาจท่ีจะออกกฎหมายไดอยางสมบูรณ ถาในยุคปจจุบันก็คือผูมีอํานาจ

สูงสุดในรัฐาธิปตยเปนผูที่สามารถบัญญัติกฎหมายได และบทกฎหมายน้ันเมื่อมีผลบังคับใชแลว หากมี

ใครฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวก็มีบทลงโทษ จากบันทึกของพระองคที่กลาวมานั้นพระองคยังไดขยาย

ความตอในเล็คเชอรวาดวยกฎหมาย ซึ่งจะทําใหเห็นภาพท่ีชัดมากข้ึนที่พระองคนําฐานคิดจากสํานักฎ

หมายบานเมืองของตะวันตกมาวางรากฐานในระบบกฎหมายไทยดังนี้ 

1) อํานาจของผูปกครองในการบัญญัติกฎหมายกลาวคือผูปกครองหรือองค

รัฏฐาธิปตยมีอํานาจสูงสุด และมีอํานาจในการท่ีจะออกคําสั่งหรือกฎหมายใด ๆ ดัง นั้นกฎหมายท่ีรัฐ

เปนผูบัญญัติขึ้นถือวาเปนเปนกฎหมายสูงสุดและเปนกฎหมายท่ีแทจริงที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ

ตาม เม่ือมีใครฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่รัฐออกคําส่ังหรือกฎหมายมาน้ัน ตองถูกลง โทษตามท่ี

กฎหมายนั้นกําหนดโทษไว 

   2) การบังคับใชกฎหมายกฎหมายท่ีรัฐออกมาน้ันก็ไมเปนการบังคับ

เฉพาะเจาะจง แตมีลักษณะเปนการบังคับใชกับบุคคลทั่วไป โดยไมบังคับเฉพาะคนใดคนหนึ่งแยก

กฎหมายออกจากความดีความช่ัวหรือความยุติธรรม 

                                                           
310พระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, เล็คเชอร, (กรุงเทพมหานคร: โสภณพิพรรฒ 

ธนาการ, 2468), หนา1-7. 
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  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองคทรงมองวากฎหมายเปนคนละเรื่องกับศีลธรรม 

หรือกฎหมายตองแยกออกจากความยุติธรรมโดยเด็ดขาดอยาเอามารวมกัน กฎหมายเปนสิ่งที่ผูมีอํา  

นาจในองครัฏฐาธิปตยออกเปนคําสั่งท่ีใหปฏิบัติตาม โดยไมคํานึงวากฎหมายดังกลานั้นจะขัดหรือแยง

หรือหลักศีลธรรมหรือไม หรือกฏหมายจะยุติธรรมหรือไม ไมสําคัญเพราะสิ่งที่องครัฏฐาธิปตยบัญญัติ

มานั้นถือวาเปนกฎหมายที่แทจริงมีผลบังคับทุกคนตองปฏิบัติตาม  

ดังนั้นจะเห็นวาสมุดบันทึกเล็คเชอรวาดวยกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ปรัชญากฎหมายของพระองคมากข้ึนปรัชญากฎหมายท่ีพระองคนํามาวางรากฐานในระบบกฎหมาย

ไทยเปนสิ่งที่ผิดไปจากปรัชญากฏหมายไทยอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมาย ความยุติธรรม 

และศีลธรรม เพราะปรัชญากฎหมายไทยนั้นท้ังสามอยางนี้ตองไปในทิศทางเดียวกันเปนสิ่งที่แยกออก

จากกันไมได และที่สําคัญกฏหมายจะขัดหรือแยงตอหลักธรรมะหรือศีลธรรมไมไดเลย แตปรัชญา

กฎหมายของพระองคคือกฎหมายน้ันมาจากผูปกครองหรือองครัฏฐาธิปตยโดยไมตองคํานึงวาจะขัด 

แยงตอศีลธรรมหรือยุติธรรมหรือไม เพียงแตเปนกฎหรือคําสั่งที่มาจากรัฐาธิปตยถือวาเปนกฎหมาย

โดยชอบธรรมและสมบูรณมีผลบังคับใชที่ทุกคนตองปฏิบัติตามหากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมี

บทลงโทษ จากรากฐานแนวคิดของพระองคทําใหนักศึกษาหรือนักกฎหมายไดนํามาปฏิบัติและเปน

แนวคิดในการเปนนักกฎหมายถึงขั้นมีคําพิพากษาของศาลท่ีไดวางฐานแนวคิดทางกฎหมายของ

พระองคไวดวยดังเชนคําพิพากษาฎีกาท่ี 144/2459 ความยุติธรรมหมายถึงความประพฤติอันชอบ

ดวยกฎหมายเทานั้น ความเห็นสวนตัวบุคคลยอมแปรปรวนไปตาง ๆ ไมมียุติเปนยุติธรรมไปไดเลย

และคําพิพากษาฎีกาท่ี 211/2473 กฎหมายตองตีความหรือแปลตามตัวบทกฎหมายอยางเครงครัด 

จะตีความใหคลอยตามความยุติธรรมไมได 

จากคําพิพากษาเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาปรัชญากฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ไดฝงลงลึกถึงรากเหลาอันเปนรากฐานของกฎหมายไทยในปจจุบัน ซ่ึงเปนการนําเอาแนวคิดสํานัก

กฎหมายบานเมืองของตะวันตกมาใชแทนปรัชญากฎหมายไทยอยางไมเหลือเยื้อใยแมแตนอย ซึ่งเมื่อ

ศึกษาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมายในรัชกาลที่ 5 หรือกอนจะมีการทํา 

สนธิสัญญาเบาวริงปรัชญากฎหมายไทยไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ และเปนแนวคิดที่มาจากราก 

เหงาของสังคมไทยอยางแทจริง อาจกลาวไดวาปรัชญากฎหมายไทยเดิมนั้นเปนสิ่งที่สอดคลองกับ

บริบทของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของไทยเปนอยางมากจึงเปนสิ่งที่เหมาะ 

สมกับสังคมไทยและสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมไทยไดเปนอยางดี แตสิ่งดีงาม

เหลานี้ก็ไดถูกตัดขาดอยางสิ้นเชิงในยุคดังกลาวนี้   

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แมพระองคจะยอมรับและเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของ

ตะวันตกของสํานักปฏิฐานนิยม แตเมื่อพิจารณาในมุมมองของพระองคก็ทรงไดยอมรับปรัชญา

กฎหมายของตะวันตกไปทั้งหมดเลยไม ดังที่พระองคไดกลาวไวใน “เล็คเชอรวาดวยกฎหมาย” มีอยู

วา “อนึ่ง คําอธิบายกดหมายท่ีวามาแลวนั้น ก็ยังมีที่ติ” หรือ “อธิบายกดหมายท่ีไดวามาน้ีก็ไมสูดีนัก 
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ดวยเหตุวาไมตรงแทแกความจริงหลายประการ”311  จากประเด็นที่พระองคกลาวมานั้นทําใหเห็น

ทรรศนะของพระองคที่ใหความเห็นวา แมกฎหมายซึ่งมาจากรัฏฐาธิปตยหรือกฎหมายน้ันมาจาก

ผูปกครองก็ยังไมสมบูรณยังมีชองวางหรือความบกพรองอยูมากเชนกัน 

4.2.2.2 ปรัชญากฎหมายของประเทศไทยในยุคปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 

  ในยุคของรัชกาลท่ี 5 เปนยุคแหงการปฏิรูปประเทศเปนอยางมากไมวาจะเปนการ

ปฏิรูปดานคมนาคม ประปา รถไฟ การศึกษา รวมถึงการบริหารราชการแผนดินโดยเฉพาะการปฏิรูป

ดานกฎหมายเพราะปรัชญากฎหมายดั่งเดิมของไทยยึดตามหลักพระธรรมศาสตรไดไดเสื่อมลงเปน

อยางมาก ก็เปนเพราะปรัชญากฎหมายของตะวันตกเร่ิมเขามามีอิทธิพลในสังคมไทยต้ังแตรัชกาลท่ี 4 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม สิ่งแวดลอมท่ีไหลไปตามระบบวัตถุนิยมตามตามตะวันตก312

ซึ่งจะเห็นวาการปฏิรูปกฎหมายนั้นสงผลประเทศเปนอยางมาก เพราะระบบกฎหมายเปนตัววางโครง 

สรางการบริหารราชการของประเทศและเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในรูปแบบรัฐสมัย

ใหมตามแนวคิดของตะวันตก โดยเฉพาะเร่ืองของปรัชญากฎหมาย ซึ่งผูที่มีบทบาทและอิทธิพลในการ

วางรากฐานทางกฎหมายของไทยนั้นก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  แนวคิดกฎหมายของพระองค

น้ันลวนรับมาจากตะวันตกฝายของสํานักกฎหมายบานเมืองทั้งสิ้น และนักคิดของสํานักกฎหมาย

บานเมืองที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงรับมาคือแนวคิดของ ออกุสติน (John Austin) กอนที่จะได

พูดถึงแนวคิดกฎหมายของ ออกุสติน (John Austin)  ก็จะกลาวถึงแนวคิดของสํานักกฎหมายบาน 

เมืองเสียกอนเพราะออกุสติน (John Austin) ถือวาเปนนักกฎหมายอยูในสํานักกฎหมายบาน เมือง 

สํานักกฎหมายบานเมืองไดเริ่มกอตตัวข้ึนในชวงศตวรรษที่ 19 และถือเปนชวงที่

ประเทศตาง ๆ กําลังเริ่มพัฒนาเพราะเปนชวงท่ีกําลังเขาสูยุครัฐแบบสมัยใหม (The Modern Nation 

State) ดวยเหตุที่เปนยุคท่ีพัฒนาเขาสูรัฐสมัยใหม แนวคิดรัฐหรือองครัฏฐาธิปตยมีอํานาจสูงสุด ที่จะ

ออกคําสั่งอยางไรก็ได ซึ่งไดไปสอดคลองกับแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองในยุคนั้นพอดี

กลาวคือ คนในยุคสมัยนั้นจะมีความเชื่อวาการจะพัฒนาประเทศชาติ หรือบริหารราชการแผนดินใหมี

ความมั่นคง และเจริญรุงเรืองได รัฐตองมีอํานาจเด็ดขาดในการกระทําการใด ๆ และรัฐคืออํานาจ

สูงสุดในแผนดิน ซึ่งกฎหมายที่จะมาเปนเครื่องมือของรัฐในการจัดระเบียบสังคมก็ตองมีลักษณะที่มี

อํานาจเด็ดขาด และสมบูรณอยูในตัวของมันเอง โดยไมตองคํานึงวากฎหมายน้ันตองอยูภายใตหรือขัด

ตอหลักศีลธรรม ความยุติธรรมหรือไม313 

ทั้งนี้จะเห็นวาแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองนั้นก็คือรัฏฐาธิปตยมีอํานาจท่ีจะ

ออกคําสั่งหรือกฎหมายอยางไรก็ไดตามความตองการของรัฐ โดยไมคํานึงวากฎหมายดังกลาวจะถูก

                                                           
311จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 373. 
312เร่ืองเดียวกัน, หนา 349. 
313ปรีดี เกษมทรัพย, เรื่องเดิม, หนา 326. 
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ชอบ ชั่วดี หรือขัดตอหลักศีลธรรมหรือไม  ไมสําคัญเพราะเม่ือคําสั่งใดที่ออกมาจากองครัฏฐาธิปตย

ถือวาเปนกฎหมายที่แทจริงมีผลบังคับใชอยางสมบูรณ ซึ่ง “กฎหมายแทนท่ีจะเปนเรื่องของเหตุผล จึง

กลายเปนเร่ืองเจตจํานง (Will) หรือเรื่องของอํานาจ (Power) ของรัฐ”314 จากแนวคิดกฎหมายของ

สํานักบานเมืองท่ีกลาวมาเปนสิ่งที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดนํามาเปนรากฐานของกฎหมายไทย

ในชวงปฏิรูปกฎหมายรัชกาลที่ 5 และสงผลมาจนถึงกฎหมายในยุคปจจุบัน นอกจากน้ีพระองคยังทรง

เชื่อมั่นและศรัทธากับแนวคิดกฎหมายของออกุสติน สําหรับออกุสตินก็ถือวาเปนนักคิดบุคคลสําคัญ

ของสํานักกฎหมายบานเมืองเชนกัน    

สําหรับออกุสติน (ค.ศ. 1790 – 1859) เปนผูสอนวิชา Jurisprudence ในประเทศ

อังกฤษ ในศตวรรษ ที่ 19  ซ่ึงไดใหความหมายของคําวา “กฎหมาย” หมายถึง “คําสั่งของรัฏฐาธิ

ปตย” อันเปนความคิดแบบสํานักกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism)315 ซึ่งมีสาระสําคัญประ 

กอบไปดวย316 ความประสงคของผูออกคําสั่ง บทลงโทษหรือสภาพบังคับ การแสดงออกซ่ึงความ

ประสงคลักษณะการบังคับท่ัวไป  และการประกาศใชโดยรัฏฐาธิปตย และออสตินเองก็เคยกลาวย้ําวา 

“การดํารงอยูของกฎหมายเปนคนละเรื่องกับปญหาความถูกตองชอบธรรมของกฎหมาย”317จะเห็นได

วาแนวคิดอันเปนสาระสําคัญของออกุสตินคือ คําสั่งที่มาจากผูมีอํานาจสูงสุดในรัฏฐาธิปตยเปน

กฎหมายท่ีแทจริงมีผลสภาพบังคับ และหากใครฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็มีบทลงโทษ ซึ่งคําสั่งหรือ

กฎหมายนั้นตองแยกออกจากความยุติธรรม ศีลธรรม เพราะกฎหมายที่ออกโดยรัฏฐาธิปตยถือวาเปน

กฎหมายที่สมบูรณยุติธรรมแลว จากแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism) จะ

สงผลกอใหเกิดผลดังนี้318 

   1) ยกยองวา “รัฐ” เปนอํานาจสูงสุด ไมอยูใตกฎเกณฑใด ๆ ท้ังสิ้น 

   2) เมื่อกฎหมายเปนเรื่องของคําสั่ง จึ่งมีผลตอไปวา กฎหมายเปนเรื่องของ

อํานาจแทนที่จะเปนเร่ืองของ ความยุติธรรม ชอบธรรม หรือความถูก ผิด เพราะคําสั่งที่รัฐออกมานั้น

เปนสิ่งที่ “ผูมีอํานาจเหนือ” มีอํานาจท่ีจะบังคับใหยินยอมอยูภายใตอํานาจให “จําใจ” ปฏิบัติตาม

เจตจํานงของผูมีอํานาจ 

   3) เมื่อกฎหมายเปนเรื่องของอํานาจ ซ่ึงผูมีอํานาจจะสั่งอยางไรก็ไดตาม

ความตองการของตน ท่ีมาของกฎหมายจึงมาจาก “เจตจํานง” ของมนุษย อันจะสงผลให “กฎ 

                                                           
314สมยศ เชื้อไทย, เร่ืองเดิม, หนา 124. 
315เร่ืองเดียวกัน, หนา 129. 
316จรัญ  โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 48-50. 
317เร่ืองเดียวกัน, หนา 33. 
318ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเดือนตุลา, 

2552), หนา 327. 
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หมาย” จะมีเจตนารมณหรือเนื้อหาสาระสําคัญที่ถูกตองชอบธรรม มีความยุติธรรมหรือไม ไมใช

หนาที่ของนักนิติศาสตรที่จะใหความเห็นได จะทําไดเพียงแตพิจารณาวา กฎหมายนั้นมาจากเจตจํานง

ของผูที่มีอํานาจอธิปไตยหรือไม แตถากฎหมายน้ันมาจากองครัฏฐาธิปตย ก็ถือวาเปนกฎหมายท่ีชอบ

แลว ซึ่งสาระสําคัญของกฎหมายจะชั่วหรืเลวรายขนาดไหนไมใชสิ่งที่นักนิติศาสตรจะกาวลวงเขาไป

พิจารณาได 

   4) ดวยเหตุที่กลาวมาน้ันกฎหมายจึงถูกแยกและใหเปนคนละเร่ืองกับ

กฎเกณฑทางศีลธรรม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงาม ดวยเหตุน้ีจึงมีคําพูดที่วา “น้ีเปนความ

ยุติธรรมตามกฎหมาย” ซ่ึงมีความหมายโดยปริยายวาความยุติธรรมตามกฎหมายน้ันอาจจะไมเที่ยง

ธรรม หรือเกิดความยุติธรรมที่แทจริงก็ได 

ดังนั้นปรัชญากฎหมายของไทยในชวงปฏิรูปกฎหมายจะเห็นวารับเอาแนวคิดของ

ตะวันตกมาท้ังหมด ทําใหปรัชญากฎหมายไทยดั้งเดิมหายไปจากสังคมไทยอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้กฎหมาย

ของตะวันตกก็มาจากรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณีของตะวันตก อนึ่งการรับแนวคิดของตะวันตก

เขามาก็เหมือนรับเอาวัฒนธรรม ประเพณีของตะวันตกมาใชในสังคมไทยโดยปริยาย จึงทําให

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของสังคมไทยถูกกลืนและหมดส้ินไป ซ่ึงเปนการยากที่จะนําแนวคิดของ

ตะวันตกมาใชในสังคมไทยได เพราะความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีอยูบนพ้ืนฐานที่

แตกตางกัน กลาวคือ  กฎหมายเปรียบเสมือนเปนตัวสะทอนของวัฒนธรรม ดังนั้น กฎหมายไทยก็ควร

มาจากรากเหงาทางศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของสังคมไทยดวยเพ่ือสะทอนแนวคิดหรือปรัชญาของ

สังคมไทยซ่ึงจะสงผลทําใหกฎหมายของไทยไดสอดคลองกับบริบทของสังคม รวมถึงจิตสํานึกของ

ประชาชนดวยเพ่ือจะไดมีความเหมาะสมกับสังคมไทยอยางแทจริง  

 

4.3 ยุคการคาเสรี และทุนนิยม  

 

 ประเทศไทยไดผานยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน โดย 

เฉพาะในชวงรัชกาลที่ 5 ถือวาเปนยุคแหงการปฏิรูปสังคมไทยทุกภาคสวนไมวาจะเปนดาน เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ท่ีสําคัญคือการปฏิรูประบบกฎหมายเพ่ือปรับตัวใหทันตอกระแสโลกของตะวันตก 

รวมทั้งอยูในสภาวะท่ีถูกพวกตะวันตกบีบคั้นใหตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข กฎหมายของไทยท่ี

เปนแบบธรรมะนิยม ใหเปนไปตามแนวคิดสํานักบานเมืองนั้นเอง  

 เมื่อเขาสูยุคปฏิรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลท่ี 5 

ประเทศไทยก็ไดเขาสูสังคมแบบรัฐสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกรวมถึงสนธิสัญญา เบาวริงที่

เปนตัวแปรสําคัญสงผลทําใหไทยตองปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเรงดวน 

รวมถึงตองเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองเพ่ือใหเปนรัฐในสมัยใหมตามแนวคิดของตะวันตกในท่ีสุด
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เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยก็ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสม 

บูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประ 

มุข จากจุดนี้เองทําใหไทยเร่ิมเขาสูยุคการคาเสรี ทุนนิยม หรือที่เรียกวายุคตลาดโลกเสรี เม่ือเปลี่ยน

รูปแบบการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยก็เปนการเปดประเทศมากข้ึน แตสิ่งสําคัญเมื่อสังคม

เปลี่ยน ไป กฎหมายก็ตองมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการตามสังคมไปดวย ดังนั้นแนวคิดทางดาน

กฎหมายในยุคนี้จึงแบงไดเปน 2 ชวงดวยกัน ชวงระยะแรกคือยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง และ

ชวงระยะที่สองคือยุคปจจุบันที่กฎหมายตองคลอยตามระบบทุนนิยมหรือตลาดโลกเสรีดังเห็นไดชัด 

เจนในปจจุบันนี้ 

  

4.3.1 ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

 ประเทศไทยเขาสูยุคเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือป 2475 สงผลทําใหสภาพของสังคมของสังคม

เปลี่ยนไปตามกระแสของอิทธิพลของตะวันตก เปรียบเหมือนรุงอรุณแหงยุคของโลกาภิวัฒนเขาสู

สังคมไทย กลาวคือเมื่อเปล่ียนระบอบการปกครองมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ก็เปนการเร่ิมเปดประเทศมากข้ึนโดยเฉพาะดานการคา เศรษฐกิจ 

ทําใหตางชาติไดเขามาทําการคาขาย และลงทุนมากขึ้น จะนําไปสูสังคมแหงวัตถุนิยมซ่ึงเห็นไดอยาง

ชัดเจนในปจจุบัน เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง บริบทของกฎหมายก็ยอมเปลี่ยนไป ซ่ึงเดิมทีการปก 

ครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย คัมภีรพระธรรมศาสตร และพระราชศาสตร ถือวาเปนกฎ 

หมายสูงสุดหรือถาเปรียบในยุคปจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญนั้นเอง เม่ือเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยซึ่งใชรัฐธรรมนูญท่ีมาจากองครัฏฐาธิปตยเปนกฎหมายสูงสุดที่ใน

การปกครองหรือบริหารราชการแผนดินในบานเมืองซึ่งเปนไปตามแนวคิดของรัฐในรูปแบบสมัยใหม 

 ทั้งนี้ การมีรัฐธรรมนูญที่มาจากองครัฎฐาธิปตยเปนกฎหมายสูงสุด เปนสิ่งที่ชี้ชัดใหเห็นวารับ

แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง กลาวคือ องครัฏฐาธิปตยหรือผูปกครองประเทศสามารถที่จะ

ออกรัฐธรรมนูญตามเจตจํานงของตนได เพ่ือใหเอ้ือตอการใชอํานาจของฝายปกครองในการบริหาร

ราช การแผนดิน โดยไมมีหลักประกันไดเลยวารัฐธรรมนูญดังกลาวจะทําใหเกิดความยุติธรรม หรือ

ความผาสุกขึ้นไดในบานเมือง เพราะรัฐธรรมนูญมาจากองครัฏฐาธิปตยที่บัญญัติขึ้นก็ถือวาเปนกฎ 

หมายสูงสุดของประเทศซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามและอยูภายใตรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญฉบับแรก

ของไทยเรียกวา พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 ทรงได

นําขึ้นทูลเกลาใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ไดทรงลงพระปรมาภิไธย และได
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ประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2475 ซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญดังนี้ 319รัฐธรรมนูญการปกครอง

แผนดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475 มีสาระสําคัญ 3 ประการดวยกัน 

  1) โดยกําหนดใหรูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหา 

กษัตริยเปนประมุขและอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 

  2) ไดมีการแบงแยกอาจท้ัง 3 ออกจากกันคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และ

อํานาจตุลาการ เพ่ือใหเปนอิสระจากกันเปนการถวงดุลยอํานาจซึ่งกันและกันใหเปนไปตามรูปแบบ

ของระบอบประชาธิปไตยเพราะแตเดิมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งสามอํานาจดังกลาวเปนของ

พระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียว 

  3) ไดกําหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดโดย

ทางออม คือใหเลือกตัวแทนของหมูบาน ผูแทนของแตละหมูบานเลือกผูแทนของตําบล และผูแทนแต

ละตําบลเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเม่ือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวก็ไดกําหนดใหตั้ง

อนุกรรมการข้ึนหนึ่งชุดเพ่ือทําการรางรัฐธรรมนูญใชปกครองประเทศเปนฉบับถาวรตอไป 

 ทั้งนี้เมื่อวันท่ี 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2475 ก็ไดมีการประกาศใช “รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 และถือวาเปนรัฐธรรมท่ีมาจากตัวแทนของประชาชนเปนฉบับ

แรกที่ใชเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองบานเมือง จนกระท้ังในเวลาตอมายกใหวันที่ 10 ธันวาคม 

เปนวันรัฐธรรมนูญของชาติไทยในปจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวนี้มีสาระสําคัญ 3 ประการดวยกัน

ดังน้ี 

  1) วางโครงสรางการปกครองประเทศออกเปน 3 ฝายคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติ

บัญญัติ และอํานาจตุลาการ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทั้งสามน้ันตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวคือ 

ใชอํานาจผานทางอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี อํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา และอํานาจ

ตุลาการผานทางศาล และไดกําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข  

  2) ไดมีการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ

ใหมีการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากประชาชนท่ัวประเทศโดยเปนการเลือกตั้งทางออม และ

ประเภทที่สอง คือมาจากการแตงตั้งของพระมหากษัตริยเพ่ือมาทําหนาที่ในการเปนท่ีปรึกษาใหกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 1 ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 1 มี

ความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหนาที่ไดดวยตนเอง 

  3) ไดกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และคณะรัฐมนตรีอีก 14-24 คน โดยการ

แตงตั้งจากพระมหากษัตริย 

4.3.1.1 ปรัชญากฎหมายในยุคการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

                                                           
319ปยนาถ บุนนาค, เร่ืองเดิม, หนา 147-148. 
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เมื่อสภาพของสังคมเปล่ียนไปแนวคิดของกฎหมายก็ยอมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ

ของสังคมที่เปลี่ยนไปเชนกัน โดยเฉพาะสังคมไทยเปล่ียนระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาสูระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ถือวาเปนชวงแหงการ

ปฏิวัติ โครงสรางของสังคมอยางส้ินเชิง ทั้งนี้ตัวโครงสรางของสังคมดังกลาวก็คือระบบกฎหมายเปน

ตัววางระเบียบกฎเกณฑของสังคม ซึ่งในยุคชวงหลักเปลี่ยนแปลงการปกครองในชวงแรก ๆ เปนชวงที่

ผูปกครองหรือผูนํารัฐบาลชวงนั้นแยงชิงอํานาจกันเอง เม่ือตนไดขึ้นสูอํานาจ เปนผูปกครองก็จะตรา

กฎหมายเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเดินหนาตอไปได  โดยกฎหมายจะถือเจตนารมณของผูปก 

ครองเปนใหญไมคํานึงถึงความถูกตอง ชอบธรรม หรือศีลธรรมอันดีที่เปนรากเหงาของสังคมไทย    

ผูปกครองหรือผูนํารัฐบาลในยุคชวงหลังของการเปล่ียนแปลงการปกครอง เปนยุคที่

ผูปกครองตองพลวัตใหทันตอโลก เพราะยุคนี้เริ่มไดรับอิทธิของกระแสยุคโลกาภิวัตนจากฝงตะวันตก

เปนอยางยิ่ง แตสิ่งที่เห็นไดชัดในยุคนี้คือเรื่องของปรัชญาแนวคิดของกฎหมายจะถูกบัญญัติหรือใสไว

ในรัฐธรรมนูญ เพราะถือวารัฐธรรมเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญเปนหัวใจสําคัญของ

การสรางประเทศในยุคแรก ๆ หลังจากการปฏิวัติป 2475 และเปนแมบทแหงกฎหมายท้ังปวงใน

สังคม ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นก็หามาจากการมีสวนรวมของประชาชนไม แตมาจากเจตจํานงของผูปกครอง

โดยเฉพาะการบัญญัติใหอํานาจของตนไวในรัฐธรรมนูญเพ่ือสรางความชอบธรรมใหกับตนในการใช

อํานาจเทานั้นจะเห็นไดในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ดังเชน ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 

2502 มาตรา 17 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 มาตรา 17  (ยกเลิกไปโดยการออก

ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักรไทย พ.ศ. 

2519 มาตรา 21  และธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 มาตรา 27 (ยกเลิกไปโดยการ

ออกใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521) ท้ังนี้รัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับที่กลาวมา จะมี

เนื้อหาอยูหนึ่งมาตราท่ีเหมือนกันเปนการบัญญัติใหอํานาจคณะรัฐมนตรีหรือผูนํารัฐบาล ก็คือ

นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งประหารชีวิตคนไดโดยไมตองผานกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเนื้อหาของมาตรา

ดังที่กลาวมามีดังนี้ 

วรรคหน่ึง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนในการปองกัน 

ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก 

เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผนดิน หรือการกระทําอันเปนการกอกวนหรือคุกคามความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือการกระทําอันเปนการทําลายทรัพยากรของประเทศ 

หรือเปนการบ่ันทอนสุขภาพอนามัยของประชาชนท้ังนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใช ธรรมนูญ

การปกครองน้ีและไมวาจะเกิดขึ้น ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแหงชาติ มีอํานาจสั่งการหรือกระทําการใดๆ ได และ

ใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่ง ดังกลาวเปนคําสั่ งหรือ

การกระทําหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย 
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วรรคสอง เม่ือนายกรัฐมนตรีไดสั่งการหรือกระทํา การใดไปตามวรรคหนึ่งแลว ให 

นายกรัฐมนตรีแจงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบ 

  จากบทบัญญัติที่กลาวมานี้ผูปกครองได นําไปบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยในอดีต เปนการใหอํานาจของผูปกครอง เปนอํานาจที่ไมมีการถวงดุลหรือมีหลัก 

ประกันไดวาจะใชไปในทางที่ชอบธรรมหรือไม แตมาตรานี้ก็สงผลใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการ  

บริหารราชการแผนดินไดดวยความคลองตัวสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วเพราะสามารถใช

อํานาจไดอยางเบร็ดเสร็จ แตจากอดีตท่ีผานมาก็ไดมีนายกรัฐมาตนตรีบางทานไดใชอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญมาตรานี้ไปในทางที่ไมชอบธรรม ดังเชนในสมัยของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม ไดสั่งลง 

โทษประหารชีวิตผูบริสุทธ์ิเปนจํานวนมากเชนกัน  

  ในยุคนี้จะเห็นไดวากฎหมายมาจากเจตจํานงของผูปกครองเทานั้น ผูปกครองจึง

บัญญัติกฎหมายเพื่อเอ้ือตอการใหตนไดใชอํานาจอยางชอบธรรม สาเหตุมาจากการรับเอาแนวคิดของ

สํานักกฏหมายบานเมือง โดยใหเหตุผลวากฎหมายท่ีมาจากรัฐหรือองครัฏฐาธิปตยเปนกฎหมายที่

ชอบธรรมทุกคนตองปฏิบัติตามดังตัวอยางรัฐธรรมนูญท่ีกลาวมา ถือวาเปนยุคเรืองอํานาจของผูนํา

ประเทศท่ีมีอํานาจลนฟา ทั้งนี้นอกผูปกครองเปนคนกําหนดการตรากฎหมายเองแลว สิ่งที่เลวรายที่

เกิดขึ้นกับปรัชญาแนวคิดของระบบกฎหมายไทยน้ันก็คือการยอมรับคําสั่งที่มาจากของคณะ

รัฐประหารเปนกฎหมายเพราะถือวาเมื่อทํารัฐประหารสําเร็จ คณะรัฐประหารก็เปนองครัฏฐาธิปตย

โดยปริยายเมื่อมีคําสั่งจึงเปนคําสั่งของรัฏฐาธิปตยมีผลเปนกฎหมายทุกคนตองปฏิบัติตาม ท้ังนี้การทํา

รัฐประหารตามหลักการของนิติศาสตรถือวาเปนการทําผิดกฎหมายอยางย่ิง แตสังคมไทยกลับนอมรับ

และยินยอมและนอมรับคําสั่งของคณะรัฐประหารมาเปนกฎหมาย นับวาเปนวิธีคิดหรือธรรมเนียม

ประเพณีปฏิบัติที่ผิดเปนอยางมากเพราะเปนการทําลายระบบนิติรัฐ นิติธรรมอยางสิ้นเชิง แมแตศาลก็

ยังมีคําพิพากษารับรองวาคําส่ังของคณะรัฐประหารเปนกฎหมาย ซ่ึงก็มีตัวอยางคําพิพากษาท่ีวินิจฉัย

วาการออกกฎหมายโดยคณะรัฐประหารเปนกฎหมายที่สมบูรณดังนี้ 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2496 คณะรัฐประหารเม่ือยึดอํานาจไดแลว ยอมมี

อํานาจในการบริหารประเทศพรอมทั้งมีอํานาจใจการแกไข ยกเลิกและออกฎหมายไดโดยชอบคํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 1512-1515/2497 เมื่อมีการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะรัฐประหาร และได

มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาใหม ถือวาเปนการกระทําอันชอบดวยกฎหมายแลวคําพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 1662/2505 หัวหนาคณะปฏิวัติมีอํานาจในการปกครองบานเมือง คําสั่ง หรือขอความใดท่ีหัวหนา

คณะปฏิบัติประกาศออกมาถือวาเปนกฎหมายทุกคนตองปฏิบัติตาม และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

1234/2523 เมื่อมีรัฐธรรมนูญประกาศออกมาใช แตประกาศหรือคําส่ังใด ๆ ของคณะรัฐประหารก็

ยังคงถือเปนกฏหมายใหบังคับใชตอไป 

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาจะเห็นเปนการยืนยันวาปรัชญากฎหมายในยุคนี้ไดรับ

อิทธิพลจากแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองที่ใหความสําคัญกับความสมบูรณ ในตัวธรรมชาติ
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กฎหมายเชื่อมโยงกับความเปนรัฎฐาธิปตย และส่ิงท่ีชี้ใหเห็นชัดเจนมากขึ้นคือในคําบันทึกทายคํา

พิพากษาฎีกาท่ี 45/2496 ซ่ึงทาน ดร.สายหยุด แสงอุทัย ไดใหความเห็นสนับสนุนของคําพิพากษา 

โดยอางถึงคําพิพากษาของเยอรมันที่กลาวถึงหลักความคิดของเคลเซนดวย320 และแนวคิดทาง

กฎหมายของเคลเซน (Hans Kelsen) ซ่ึงมีจุดยืนอยูฝายปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย โดยเห็นวา 

“กฎหมายคืออะไร” (IS) ตองแยกออกจากปญหาวา “กฎหมายควรจะเปนอยางไร” (Ought)321ทั้งยัง

ไดใหความหมายของกฎหมายหมายถึง“ระเบียบแบบแผนท่ีเปนบรรทัดฐานของสังคมท่ีเกิดขึ้นโดย

เจตจํานงของมนุษย ซ่ึงมีกระบวนการบังคับโดยใชกําลังทางกายภาพได ”322 จึงเห็นไดวาปรัชญา

กฎหมายในยุคน้ีเปนชวงที่ตกต่ํามากของสังคมไทย เพราะใครมีอํานาจอยูในมือก็สามารถท่ีจะตร า

กฎหมายตามความตองการของตนเองไดโดยไมคํานึงวาจะขัดตอหลักศีลธรรมหรือไม ยึดอยูหลักการ

เดียวที่วากฎหมายที่ออกมาจากองครัฏฐาธิปตยคือกฎหมายท่ีแทจริงและสมบูรณท่ีสุด   

 

 4.3.2 ยุคปจจุบัน 

 เมื่อระบอบการปกครองของไทยไดเปล่ียนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนรูปแบบ

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 

2475 ก็ถือวาเปนยุคแหงรุงอรุณของระบบทุนนิยมที่จะเขามาในประเทศไทย นับแตป 2475  จนถึง 

ปจจุบันเวลาก็ลวงเลยมา 80 กวาปแลว และในยุคปจจุบันนี้เองที่ทําใหเห็นระบบทุนนิยมที่ชัดเจนมาก

ซึ่งอิทธิพลของระบบทุนนิยมดังกลาวนี้ไดสงผลกระทบไปสูทุกหยอมหญาในสังคมไทย โดยเฉพาะแนว 

คิดของระบบกฎหมายก็ตองคอยวิ่งตามหรือปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ือใหสอดคลองกับระบบทุนนิยม 

 เดิมทีแนวคิดระบบกฎหมายของไทยนั้นยึดธรรมะเปนใหญ มีธรรมะเปนจิตวิญญาณของตัว

บทกฎหมาย แตในปจจุบันหาเปนเชนนี้ไม เพราะแนวคิดทางกฎหมายไดรับอิทธิจากแนวคิดของ

ตลาดโลกเสรี การคาขายแบบเสรี หรือท่ีเรียกวาระบบทุนนิยม จึงอาจกลาวไดวาแนวคิดทางกฎหมาย

ของไทยตั้งแตสมัยบุพกาลถึงยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจาก “ธรรมนิยม” เปน “ธนนิยม” หรือ 

“เงินนิยม”323 กลาวคือ ในสมัยบุพกาลของไทยกฎหมายจะตองยึดตามในคัมภีรพระธรรมศาสตรหรือ

ถือธรรมะเปนสรณะ แตเมื่อมาในยุคปจจุบันไดกลับกลายมาเปนถือเงินเปนใหญ เพราะในยุคปจจุบัน

ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภามีหนาท่ีในการตรากฎหมาย ซ่ึงกฎหมายท่ีออกมานั้นก็จะออกมาเพ่ือสนอง

นโยบายของฝายบริหารคือรัฐบาล และส่ิงสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจตองอยูภายใต

                                                           
320จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 425-426. 
321จรัญ โฆษณานันท, เร่ืองเดิม, หนา 61-62. 
322สมยศ เชื้อไทย, เร่ืองเดิม, หนา 133. 
323เกษม วัฒนชัย, 3 ทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไลลา, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 

2549), หนา 25. 
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องคการการคาโลก (WTO) ท่ีไทยเราตองปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของระบบทุนนิยมนั้นเอง 

 ทั้งนี้องคการการคาโลก (World Trade Organization เรียกยอวา WTO) มีสํานักงานใหญ

ตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดมีการจัดต้ังองคการข้ึนในวันที่ 1 มกราคม 2538 มี

ประเทศตาง ๆ ไดเขารวมเปนสมาชิกทั้งหมด 153 ประเทศ (ณ 23  มกราคม  2552 )324โดยมีหนาที่

ในการกําหนดกฎเกณฑกติกาตาง ๆ ใหประเทศท่ีเปนสมาชิกตองปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเรื่องของการ 

คาระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งสิ่งเหลานี้ยอมสงผลถึงระบบโครงสรางของกฎหมายใน

ประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะระบบกฎหมายเศรษฐกิจ หรือเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศของ

ไทยตองคลอยตามหรือสอดคลองกับองคการการคาโลกโดยไมสามารถปฏิเสธได ซึ่งสงผลใหระบบ

กฎหมายตาง ๆ ในสังคมตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเพราะระบบเศรษฐกิจ หรือการลงทุน การคา

ขาย ตาง ๆ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องปากทอง ความเปนอยูของคนในสังคม กฎหมายตาง ๆ ในสังคม ไทยจึง

ตองคลอยตามโดยปริยายเพือ่ใหสอดรับกับองคการการคาโลก 

4.3.2.1 อิทธิพลท่ีมีตอแนวคิดตอระบบกฎหมายไทยในยุคปจจุบัน 

ประเทศไทยไดผานลวงเลยมานับหลายรอยปตั้งแต สมัยเริ่มตนของอาณาจักรท่ีชื่อ

วาสยาม นั้นก็คือกรุงสุโขทัยถือกําเนิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 18 เม่ือผานสมัยกรุงสุโขทัย ก็เขาสูยุคของ

กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรยุคปจจุบันสิ่งที่มีอิทธิพลตอระบบแนวคิดของกฎหมาย

ไทยก็คือระบบทุนนิยม โดยเฉพาะเร่ืองของเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ ตลาดโลกเสรี แตระบบ

ทุนนิยมดังกลาวนี้ไมไดหยุดที่เฉพาะเร่ืองของสินคา การทองเท่ียว ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีตาง ๆ แต

สิ่งเลวรายท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยการนําเอาเร่ืองของวัฒนธรรม เรื่องของประชาธิปไตยซ่ึงเปนสิ่งที่มี

คุณคาอยูแลว แตปญหาคือเรากําลังเอาส่ิงเหลานี้ไปตีราคา แปลงเปนทุน แลวก็นําไปซื้อขายกันดวย 

โดยการเอาวัฒนธรรมไทยไปซ้ือขาย เอาประชาธิปไตยไปซื้อขาย เอาเร่ืองของสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน

ของมนุษยไปซ้ือขาย325 นับวาเปนการทําลายระบบกฎหมายอันดีงามของไทยใหหมดไป เพราะ

รากเหงาของวัฒนธรรม ประเพณีคือที่มาของกฎหมาย เพราะเรื่องของกฎหมายเปนเรื่องที่มีความ

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทางสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได326 

  เมื่อความเจริญทางดานวัตถุ ตลอดถึงความกาวหนาทันสมัยของเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ ในยุคกระแสโลกาภิวัตน รวมถึงการเปดตลาดการคาเสรีระหวางประเทศอยางอิสระ โดยมี

                                                           
324โกศล ฉันธิกุล, กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ , พิมพครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2553), หนา 161-162. 
325เกษม วัฒนชัย, เร่ืองเดิม, หนา 24. 
326อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ปาฐกถาพิเศษ, ใน การสัมมนารวมระหวางไทยและญี่ปุน เร่ืองกฎ 

หมายเศรษฐกิจกับการพัฒนา, 2 – 3 ธันวาคม 2542 โรงแรมรีเจนท กรุงเทพมหานคร, หนา 5. 
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ระบบกฎหมายท่ีใหการรับรอการเปล่ียนแปลงสูสังคมยุคทุนนิยม327ภายใตองคการการคาโลก (WTO)  

โดยเฉพาะประเทศไทยไดนําเรื่องของการเปดเสรีทางการคา (Trade Liberalism) มาบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540328มาตรา 87 ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแหง

รัฐ ซึ่งบัญญัติไวความวา  “รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับดูแลให

มีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและทางออม 

รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย และกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปน

ทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ

ตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคง

ของรัฐ รักษาผลประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี

การสาธารณูปโภค” 

  การที่ไดนําเรื่องการการคาเสรีเปนแนวคิดของระบบทุนนิยมไปบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดท่ีกฎหมายใดจะมาขัดหรือแยงมิได จึงทําใหกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์

ต่ํากวารัฐธรรมนูญตองสอดคลองและคลอยตามระบบทุนนิยมไปโดยส้ินเชิงกลาวคือ 329 การท่ีไดทํา

การลงนามในขอตกลง FTA เปนการอนุวัติตามกรอบขอตกลงของ องคการการคาโลก (World 

Trade Organization–WTO) เปนการนําประเทศไทยเขาสูการการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหมตาม

แนวทางระบบทวิภาคีนิยม (Bilateralism) จึงสงผลใหฝายบริหารสามารถตัดสินใจเพ่ือขาผูกพันกับคู

เจราทางการคากับประเทศตาง ๆ ในโลกไดโดยลําพังโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

เสียกอน แตปญหาท่ีจะตามมาและเปนผลเสียตอประเทศคือเปนการทําลายกลไกตางของโครงสราง

ประเทศเปนอยางมาก เชน นิติรัฐ (Legal State) การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจ (Balance of 

Power) รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และการมีสวนรวมภายใตระบอบประชาธิปไตย 

(Partictpatory Democracy) รวมถึงหลักปฏิบัติธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) เพราะการ

ที่ตัวแทนรัฐบาลไดลงนามทําขอตกลงเขตการคาเสรีไมใชเปนเรื่องของอัตราภาษี หรือการคาขายอยาง

เดียวเทานั้น เพราะเปาหมายที่แทจริงเปนเรื่องของอํานาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty of State) ที่

จะไดรับผลกระทบที่เลวรายจากการลงนามทําขอตกลงของตัวแทนรัฐบาลซึ่งจะสงผลทําใหไทยตอง

สูญเสียอํานาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงระบบกฎหมายได 

                                                           
327อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, เร่ืองเดิม, หนา 5. 
328เจริญ คัมภีรภาพ, ขอตกลงเขตการคาเสรี : ลดภาษี หรือ ลดอธิปไตยไทย. ขอตกลงเขต

การคาเสรี ผลกระทบที่มีตอประเทศไทย Aovereignty Not for Sale เลม 2, (กรุงเทพมหานคร: 

พิมพดีการพิมพ, 2547), หนา 23. 
329เจริญ คัมภีรภาพ, เร่ืองเดิม, หนา 21 – 22. 
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  เมื่อองคกรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศคือ องคการการคาโลก 

(World Trade Organization เรียกยอวา WTO)   คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย

การคาระหวางประเทศ  (United Nations Commission on International Trade Lae เรียกยอ

วา UNCITRAL)  และหอการคานานาชาติ (International Chamber of Commerce เรียกชื่อยอวา 

ICC)330 ทั้ง 3 องคกรดังกลาวอาจะเรียกไดวาเปนองคกรเหนือโลก เพราะสามารถควบคุมประเทศสมา 

ชิกไดหมด ซึ่งทั้ง 3 องคกรมีอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทยในยุคปจจุบันเปน อยางยิ่งโดยเฉพาะองค 

การการคาโลก (World Trade Organization เรียกยอวา WTO)   

ภายใตทุนนิยมหรือยุคโลกาภิวัตนมีอิทธิพลสงผลถึงโครงสรางของระบบสังคมเปน

อยางยิ่งกลาวคือ331 ในสังคมไทยสงผลใหพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรสังคมไทยโดยการเปลี่ยนแปลง

จากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมแบบพาณิชยกรรม แปรเปลี่ยนจากชุมชนหมูบานที่สงบ มาเปนสังคม

เมืองท่ีวุนวายแออัดไปดวยพอคานายทุน เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนท่ีอยูกับผืนแผนดินของตนและ

ชวยตัวเองตลาดถึงการพ่ึงอาพาอาศัยเก้ือกูลชวยเหลือกัน ไปสูวิถีชีวิตที่อยูบนพ้ืนฐานของเงินตราและ

พ่ึงระบบสาธารณูปโภคสงผลใหเปนสังคมที่เห็นแกตัว ตัวใครตัวมัน ความสัมพันธของการคาขายใน

ระบบตลาดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการชวยเหลือเกื้อกูลโดยอาศัยความความสามารถและความรวมแรง

รวมใจ เปล่ียนมาเปนตางคนตางทํามุงผลประโยชนของตัวเองเปนสําคัญ และความสัมพันธ สถานะ

ของคนแบงแยกตามสถานะกําเนิดชาติตระกูลและตําแหนงในสังคม แปรเปลี่ยนมาเปนใหความสําคัญ

ระหวางคนกับหนวยงาน องคกร สถาบั และเอาเกณฑของการศึกษามาเปนตัวแบงแยกชนชั้นสถานะ

ของคน จากสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนเหตุและปจจัยที่สงผลใหสังคมไทยไปสูวิถีสังคมผลิตแบบ

อุสาหกรรม ซึ่งผิดไปจากวิถีเดิมอยางสิ้นเชิงเพราะรากเหงาของวิถีสังคมไทยคือเกษตรกร  

อนึ่ง การที่สังคมไดไดเปดเสรีทางเศรษฐกิจ หากไมมีโครงสรางทางกฎหมายหรือ

กฎหมายที่ดีรองรับ ก็อาจจะสงผลทําใหเกิดปญหาอยางมากมายตามมา เชน ทําใหอํานาจทาง

เศรษฐกิจตกอยูในมือของคนกลุมนอย โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีอํานาจทางการเมืองหรือนายทุนที่มี

กําลังมาก ยอมจะกอใหเกิดปญหาระบบเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจไมเปนธรรม เกิดการผูกขาดทาง

การคา ซึ่งสิ่งเลานี้สงผลใหมีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผูบริโภคอยางเห็นไดชัดเจนใน

สังคมภายใตระบบทุนนิยมในปจจุบัน332อนึ่งการที่เราจะไปพ่ึงแตเพียงกลไกทางกฎหมายอยางเดียวก็

ไมไดกลาวคือ “ไมสามารถท่ีจะสรางกลไกดวยกฎหมายอยางเดียวเพราะขึ้นอยูกับวิถีชีวิต ประเพณี

                                                           
330ชวลิต อัตถศาสตร, คําอธิบายกฎหมายการคาระหวางประเทศ, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพ 

มหานคร: อรุณการพิมพ, 2554), หนา 6-14. 
331กิตติศักดิ์ ปรกติ, เร่ืองเดิม, หนา 24-26. 
332อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, เร่ืองเดิม, หนา 8. 
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ปฏิบัติ วัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ อันเปนสิ่งที่สําคัญมาก”333เม่ือเราหันกลับมามองยอนดูตัวเองวิถีที่

ฝงลึกจนกลายเปนจิตวิญาญาณของสังคมไทยนั้นก็คือ วิถีแบบเกษตรกรรม ดังคํากลาวที่เคยไดยินเปน

ประจําคือ ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว เปนคําที่สื่อใหเห็นวาแผนดินของเราอุดมสมบูรณเปนอยางยิ่ง จึง

ควรที่จะกลับมาใหความสําคัญวิถีดังเดิมของไทยคือระบบเศรษฐกิจพอเพียง    

  ทั้งนี้เมื่อกลับมายอนมองรากเหงาของสังคมไทย ส่ิงท่ีเปนตนทุนเดิมของเราก็คือ 

ดานเกษตรกรรมที่ฝงลึกอยูในจิตวิญญาณของคนไทย ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนระบบที่ควรจะ

นํามาสงเสริมและพัฒนาตใหสังคมไทยเปนสังคมที่ยั่ งยืน ม่ันคง ที่อยูบนรากฐานของตัวเอง 

กลาวคือ334ทุนนิยมของยุคโลกาภิวัตน เปนแนวคิดท่ีเปนอันตรายตอสังคมไทยเปนอยางยิ่งสงผลทําให

เศรษฐกิจของไทยเราเสียความสมดุลจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญกระทบตอประชาชนอยางรุนแรง 

พระบาทสม เด็จพระเจาอยูหัวในฐานะประมุขของประเทศพระองคทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อเปนแนวนโยบายดานเศรษฐกิจอยางระมัดระวัง พอเหมาะ พอดีกลับสังคมไทยเปนอยาง

ยิ่ง เพราะโลกทุกวันนี้แขงขันกันดวยความรู ฉะนั้นสินคาท่ีดีที่สุดคือ ปญญาแตวันนี้สังคมไทยสะสม

ทุนทางปญญานอยไป แตเรามีทุนปญญาดั้งเดิม แตไมมีทุนปญญาสมัยใหมที่จะไปแขงขันในโลกสมัย 

ใหม335ทุนปญญาดังเดิมของไทยก็คือระบบการตลาดท่ีรวมแรงรวมใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูล

โดยเฉพาะดานเกษตรกรรมที่ฝงรากลึกอยูในสังคมไทย หากนํามาบูรณาการเขากับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงพรอมท้ังมีกลไกทางกฎหมายมาชวย เชื่อวาจะทําใหการพลวัตสังคมไทยทั้งทางดานวัตถุและ

จิตใจควบคูกันไปก็จะสงผลใหสังคมไทยเปนสังคมท่ียั่งยืนและม่ันคงไดในที่สุด 

ดังนั้นจะเห็นวาอิทธิพลที่มีตอระบบกฎหมายไทยหรือหลักความยุติธรรมของไทยคือพุทธ

ศาสนากับแนวคิดของตะวันตก กลาวคือ ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตนระบบ

กฎหมายไทยหรือหลักความยุติธรรมไดพัฒนาการมาเปนลําดับปรับเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคม

ที่เปลี่ยนไปเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสังคมอยูตลอดเวลาแตก็ยังยึดตามปรัชญากฎหมายไทย 

เมื่อเขาสูยุคสมัยรัชกาลที่ 5 พัฒนาการตรงจุดนี้ก็ไดสะดุดหยุดลงถูกตัดทิ้งอยางสิ้นเชิง หลังจากนั้นได

นําระบบของตะวันตกเขามาแทนท่ีเพ่ือใชเปนหลักความยุติธรรมของสังคมไทยจนตกทอดมาถึง

ปจจุบันนี้  

                                                           
333เร่ืองเดียวกัน, หนา 8. 
334ธีรยุทธ บุญมี, “พิพากษาความยุติธรรมใหประเทศเพ่ิมดุลยภาพการเมืองไทย กาวสูการ

ปฏิรูปการเมืองหน 2”, 3 ทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไลลา, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2549), 

หนา 41. 
335กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 3 ทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไลลา, (กรุงเทพ 

มหานคร: มติชน, 2549), หนา 189. 
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อยางไรก็ตามแมวาจะมีการปฏิรูปกฎหมายในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดรับเอาแนวคิดของ

ตะวันตกเขามาแทนท่ีโดยที่สังคมไทยไมพรอมและไมยินยอมเหมือนสังคมไทยถูกขืนใจใหยินยอมรับ

เอาระบบตะวันตกมาใชก็วาได หากไมทําเชนนั้นก็จะสงผลถึงความมั่นคงของประเทศไทยเพราะเปน

ยุคชวงลาอาณานิคม ถาตอนน้ันประเทศไทยไมยินยอมรับเอาแนวคิดของตะวันตกมาใชก็อาจจะเสีย

เอกราชใหกับฝรั่งก็ไดและจะสงผลเสียเปนอยางมากตอประเทศไทย การท่ีไทยไดเดินตามกนฝรั่งหาใช

วาจะสงผลดีกับสังคมไทยมากนัก เพราะทฤษฎีและหลักการตาง ๆ ไมไดสอดคลองกับบริบทของ

สังคมและวิถีชีวิตของคนไทย จึงใชไมไดผลกับสังคมไทยซึ่งจะไดวิเคราะหใหเห็นภาพชัดข้ึนในบท

ตอไปน้ี  
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บทท่ี 5 

 

วิเคราะหเปรียบเทียบความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท 

และกฎหมายไทย 
 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันที่ถูกรุมเราดวยปญหาตาง ๆ จนทําใหคนในสังคมเกิดความ

แตกแยก เกลียดชัง อาฆาต พยาบาท ต้ังแตชนชั้นรากหญาถึงชนชั้นผูนําแตกแยกออกเปนฝกเปนฝาย 

อยางเห็นไดชัดเจน สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งที่เกิดข้ึนในปจจุบันนี้คือ “ความยุติธรรม” ตางฝาย ตาง

คน ก็กลาวอางวาตนเองไมไดรับความยุติธรรม มีสองมาตรฐาน สิ่งเหลานี้ไมใชเพียงเกิดขึ้นมาไมกี่ป 

แตเปนระเบิดเวลาที่ถูกฝงไวในสังคมไทยตั้งแตสมัยที่มีการปฏิรูปกฎหมายท่ีไดนําเอาแนวคิดของ

ตะวันตกเขามาเปนโครงสรางของสังคม แตหลักการของตะวันตกที่เรารับมานั้นมันไมไดสอดคลองกับ

บริบทของสังคมไทยจึงเกิดผลตามมาอยางที่เห็นไดในปจจุบันซึ่งจะวิเคราะหในลําดับตอไป 

 

5.1 วิเคราะห“ที่มา”ความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกกับพระพุทธศาสนา 

 

5.1.1 ท่ีมาของความยุติธรรมในตะวันตก 

ในสังคมตะวันตกตั้งแตยุคกรีกโบราณกอน ค.ศ. 500 ป เร่ืองของความยุติธรรมน้ันจะผูกติด

อยูกับเทพเจา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่เชื่อวาความยุติธรรมมาจากเรื่อง Themis ซ่ึงเปนนิทานปรัมปรา

ในอดีต และก็ไดพัฒนามาเปนรูปปนของเทพี Themis ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงความยุติธรรม  และใน

ยุคตอ ๆ มาก็ไดมีทฤษฎีที่กลาวถึงที่มาของความยุติธรรมก็จะมีที่มาที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงแบง

ออกเปน 4 สํานักแนวคิดดวยกันคือ 

1) สํานักกฎหมายธรรมชาติ  เปนสํานักกฎหมายที่ใหความสําคัญในเรื่องของ

ศีลธรรม เพราะศีลธรรมคือสารัตถะของความยุติธรรม กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาบังคับใชตองเปน

กฎหมายที่ไมขัดตอศีลธรรมหรือแยงตอศีลธรรม จึงจะกอใหเกิดความยุติธรรมได 

2) สํานักกฎหมายบานเมือง เปนสํานักกฎหมายที่มีแนวคิดเรื่องของความยุติธรรม

ตรงขามกับสํานักกฎหมายธรรมชาติ เพราะความยุติธรรมตามแนวคิดสํานักนี้คือตัวบทกฎหมายท่ี

รัฏฐาธิปตยบัญญัติ ถือวาเปนกฎหมายท่ีแทจริงและมีความยุติธรรมท่ีสุด แมจะมีการขัดตอศีลธรรมก็

ตาม 
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3) สํานักประวัติศาสตรกฎหมาย ความยุติธรรมตองมาจาก จิตวิญญาณประชาชาติ  

กลาวคือ กฎหมายตองพัฒนามาจากวัฒนธรรม จารีตประเพณีของแตละสังคม เพราะส่ิงเหลานี้เปนสิ่ง

ที่หยั่งลึกอยูในจิตใจของคนอยูแลว เม่ือนําสิ่งเหลานี้มาพัฒนาเปนกฎหมายจึงจะสงผลใหเกิดความ

ยุติธรรมได 

4) สํานักสังคมวิทยากฎหมายความยุติธรรมนั้นตองสอดคลองกับบริบทของสังคม 

เพราะแตละสังคมมีความแตกตางกันทางดานเชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมายท่ีบัญญัติ

ข้ึนมาจึงตองมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมจึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมขึ้นมาได 

อน่ึง ที่มาของความยุติธรรมในตะวันตกนอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีอีกประการคือ หลัก

กฎหมายท่ัวไป หรืออาจเรียกวาหลักความยุติธรรม ที่ไมเปนลายลักษณอักษรซึ่งหลักการนี้มีความ

สอดคลองกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของมนุษยในสังคม ทั้งยังเปนหลักการท่ีมีความเปนสากลท่ีนานา

ประเทศใหการยอมรับและไมอาจปฏิเสธหรือโตแยงได และมีที่มาหลายทางดวยกัน เชน จากสุภาษิต

กฎหมาย หลักกฎหมายตางประเทศ หลักความยุติธรรม หลักสามัญสํานึกของวิญูชน หลักการที่

ปรัชญาเมธีไดคนควารวบรวมไวในตําราทางนิติศาสตร และหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ทั้งหมด

ทีก่ลาวมาคือท่ีมาของหลักกฎหมายทั่วไป  

ดังนั้นจะเห็นวาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันศีลธรรมหรือกฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้น เปนที่มาของ

ความยุติธรรมสําหรับสังคมตะวันตก และปจจุบันนี้ในสังคมของตะวันตกจะเห็นไดชัดเจนวากฎหมาย

คือความยุติธรรม เพราะความยุติธรรมเปนไปตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวถากฎหมายน้ันถูกตราขึ้นโดย

รัฐถือวาเปนความยุติธรรมที่ทุกคนในสังคมตองยอมรับและศรัทธาสวนสารัตถะที่จะมาเปนฐานใหรัฐ

บัญญัติกฎหมายใด ๆ ไดคือหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) เพราะการบัญญัติกฎหมายของ

รัฐตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักความยุติธรรมจะขัดหรือแยงไมได ท่ีกลาวมานี้เปนท่ีมาของความ

ยุติธรรมตะวันตก ซึ่งในสวนนี้หลักการทางพระพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวเชนกัน 

 

 5.1.2 ท่ีมาความยุติธรรมของพระพุทธศาสนา 

เมื่อวิเคราะหจากการเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนาประมาณ 2,500 กวาป ในดินแดนชมพูทวีป 

ในปจจุบันนั้นก็คือประเทศ อินเดีย เนปาล ซ่ึงคนในสังคมสวนใหญในสมัยพุทธกาลจะนับถือศาสนา

พราหมณ – ฮินดู โดยยึดถือตามคัมภีรพระเวทซ่ึงไดแบงคนในสังคมออกเปน 4 ชนชั้นดวยกัน เรียกวา 

วรรณะ 4 ประกอบไปดวย วรรณะกษัตริย วรรณะพราหมณ วรรณะแพศย วรรณะศูทร เกิดมาใน

วรรณะไหนก็จะไดอยูในวรรณะนั้น การแบงคนในสังคมออกเปนวรรณะตามแนวคิดของพราหมณเปน

การมองวามนุษยที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไมมีความเทาเทียมกันซึ่งเปนแนวคิดที่ปรากฏอยูในคัมภีรพระ

เวทที่มีความเชื่อมโยงกับพระเจา  

ทั้งนี้ การแบงมนุษยออกเปน 4 ประเภท ถือวาเปนความยุติธรรมตามแนวคิดของศาสนา

พราหมณ ซึ่งไดปรากฏในคัมภีรพระเวทที่มีความเชื่อมโยงกับพระเจา ก็เทากับวาความยุติธรรมของ
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พราหมณเปนความยุติธรรมที่อิงอยูกับพระเจาเทานั้น มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาไมอาจจะเปลี่ยนแปลง

สถานะของตนหรือยกระดับทางสังคมของตนเองไดเม่ือเกิดมาอยูในวรรณะไหนก็อยูในวรรณะนั้น

ตลอดไปเพราะเปนส่ิงที่พระเจาไดกําหนดไวแลว เม่ือพระพุทธศาสนาถือกําเนิดขึ้นในดินแดนของ

ศาสนาพราหม พระพุทธเจาจึงไดเปลี่ยนแนวคิดจากความยุติธรรมของมนุษยที่เชื่อมโยงหรืออิงอยูกับ

พระเจา ใหเปนความยุติธรรมท่ีอิงอยูกับมนุษย กลาวคือ เม่ือมนุษยทุกคนเกิดมายอมมีสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาค อยางเทาเทียมกันไมมีการแบงชนชั้นวรรณะการกระทําของมนุษยเทานั้นท่ีจะ

เปนเคร่ืองมือในการแยกความดี ความชั่วของมนุษย ไมใชพระเจาที่จะมาจัดสรรชีวิตมนุษย แตตัว

กรรมหรือการกระทําของมนุษยเทานั้นที่จะมาเปนตัวจัดสรรชีวิตของมนุษยหรือทําใหเกิดความ

ยุติธรรมได ดังพุทธพจนที่วาสัตยโลกยอมเปนไปตามกรรม ทุกอยางลวนเปนไปตามการกระทําของ

มนุษยทิ้งสิ้น 

 เมื่อวิเคราะหจากการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจะเห็นวาที่มาของความยุติธรรมคือทุกคน

จะตองม ี สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกันไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ กลาวคือ 

1) สิทธิ หมายถึง ทุกคนมีสิทธิในการท่ีจะดูแลตัวเองไมใหทุกข ตลอดถึงสิทธิในการ

ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเพ่ือใหเขาพนทุกข  จะเห็นวาสารัตถะของสิทธิในทางพระพุทธศาสนาคือเปน

การ “ให” ไมใชการครอบครอง ดังตัวอยางที่เห็นไดในสมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งเจาชายเทวทัตตเปนผูยิง

หงสตกลงมา แตเจาชายสิทธัตถะเปนผูพบหงสตัวนั้นกอน จึงถอนลูกศรออกแลวใชยารักษา ตอมา

เจาชายเทวทัตตกับเจาชายสิทธัตถะตางอางสิทธิในหงสตัวนี้ จึงไดนําขอพิพาทไปพิพากษาในท่ีประชุม

ของนักปราชญทั้งประเทศในท่ีสุดจึงไดตัดสินตามคําพูดที่มีเหตุผลและเท่ียงธรรมของปราชญหนุมทาน

หน่ึงวา “ชีวิต แนนอนวาตองเปนของผูที่พยายามชวยเหลือ ชีวิตตองไมตกเปนของผูที่หวังจะทําลาย”  

อนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาน้ันยังไดมีหลักการไมใหไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนดวย 

ดังจะเห็นไดในศีล 5 ที่ไมใหมีการละเมิดสิทธิในชีวิตรางกาย ทรัพยสิน และท่ีสําคัญขอ 5 ท่ีหามการ

ดื่มสุรารวมถึงการเสพสิ่งเสพติด ถามีการละเมิดศีลขอที่ 5 จะทําใหบุคคลน้ันขาดสติ แลวจะทําผิดศีล

อีกท้ัง 4 ขอ จะเปนการไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนไปดวย ศีลขอที่ 5 จึงเปนเชิงปองกันไมใหบุคคลไป

ละเมิดสิทธิของผูอ่ืนเมื่อทุกคนเคารพสิทธิจึงทําใหเกิดสิทธิขึ้น ท้ังนี้จะเห็นไดวาศีล 5 ที่กลาวมานั้น

นับวาเปนหลักสากลท่ีทุกสังคมไมวาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แมจะแตกตางกันแตทุกคนในสังคม 

ไมตองการใหใครมาทํารายรางกาย ทํารายทรัพยสิน ละเมิดลูกเมียตนเอง พูดจาจาบจวง ทุกสังคมก็

จะยอมรับหลักการทั้ง 5 ขอ  

  2) เสรีภาพ แบงออกเปน 2 ประการดวยกันคือ 1) เสรีภาพทางปญญาคือ พระพุทธ 

ศาสนามีเสรีภาพในการเรียนรู ไมบังคับนับถือ ไมบังคับใหเชื่อ จะเห็นไดในหลักของกาลามสูตร เชน 

อยาเชื่อเพราะฟงกันมา อยาเชื่อเพราะการกลางอางจากตําราหรือคัมภีร อยาเชื่อเพราะเปนครู

อาจารยของเรา ฯ เปนตน  2) เสรีภาพในการดําเนินชีวิต ในทางพระพุทธศาสนาเปาหมายสูงสุดใน

การดําเนินชีวิตคือ พระนิพพาน แตในหลักการพระพุทธศาสนาไมมีการบังคับใหทุกคนตองนิพพาน 
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ทุกคนสามารถเลือกวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองได เพียงแตวางหลักการถึงแนวทางของการนําเนิน

ชีวิตไปสูความเจริญ แตจะเลือกเดินหรือไมไดบังคับ  

  3) ความเสมอภาค แบงออกเปน 2 ประการดวยกัน 1) ความเสมอภาคในความเปน

มนุษย มนุษยทุกคนเกิดมาไมมีการแบงชนชั้นตามเชื่อชาติ ศาสนา แตมนุษยทุกคนเกิดมามีความเทา

เทียมกัน 2) ความเสมอภาคในโอกาส กลาวคือ ตามหลักการพระพุทธศาสนา มนุษยทุกคนเกิดมามี

โอกาสท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองใหดีขึ้นได และทุกคนมีโอกาสในการท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเอง

จนถึงพระนิพพานกันไดทุกคน 

  ดังนั้นท่ีมาของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาคือ ทุกคนในสังคมจะตองมีสิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกัน เพราะทั้ง 3 ประการที่กลาวมาจะเปนหนทางที่ทําใหเกิด

ความยุติธรรมได เพราะทั้ง 3 หลักการดังกลาวย่ิงปรากฏชัดมากเทาไหร ก็จะยิ่งทําใหเกิดความยุติ  

ธรรมมากเทานั้น  

 

5.1.3 ความเหมือนและความแตกตางของที่มาความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธ 

ศาสนา 

ความเหมือนระหวางแนวคิดของตะวันตกกับพระพุทธศาสนามี 2 ประการดวยกันดังนี้ 

 1) มีเจตนารมณเพ่ือใหทุกคนในสังคม มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทา

เทียมกัน และมุงคุมครองใหคนในสังคมไมมีการไปละเมิด สิทธิ เสรีภาพ ซึ่งกันและกัน 

 2) ตามแนวคิดของตะวันตก กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นมาบังคับใชในสังคม แมวาจะ

ใหอํานาจแกรัฏฐาธิปตย มีอํานาจในการตรากฎหมายและก็ถือวาเปนกฎหมายท่ีมีความยุติธรรมท่ีสุด 

แตรัฐก็ไมอาจจะใชอํานาจในการตรากฎหมายไดตามอําเภอใจ เพราะการตรากฎหมายน้ันจะตองมา

จากฐานที่วาไมขัดกับหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) มีฐานของความยุติธรรมมารองรับ 

 ที่มาของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นก็คือเปดโอกาสใหมีพ้ืนท่ีของ สิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกัน โดยผานทางสมมติสัจจะนั้นก็คือกฎหมายท่ีมนุษยบัญญัติ

ขึ้น แตกฎหมายที่มนุษยบัญญัตขึ้นจะตองมีความสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือที่

เรียกวากฎของธรรมชาติ (ปรมัตถสัจจะ) 

 ตะวันตกและพระพุทธศานามีที่มาของความยุติธรรมเหมือนกันคือ กฎเกณฑตาง ๆ 

ที่มนุษยสรางขึ้นตองสอดคลองกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในทางตะวันตกเรียกวา “หลัก

กฎหมายทั่วไป” สวนในพระพุทธศาสนาเรียกวา “ปรมัตถสัจจะ”  

สวนความแตกตางระหวางที่มาของความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาประเด็นท่ีเห็น

ไดชัดเจนคือ สิทธิตามแนวคิดของตะวันตก จะแสดงออกมาในลักษณะของการครอบครอง แตสิทธิ

ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาจะแสดงออกมาในลักษณะของการให  อนึ่ง ในเรื่องของที่มาความ

ยุติธรรมโดยหลักการแลวในสวนของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาจะมีความเหมือนกันอยูมาก แต
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ผูเขียนมีความเห็นวาในทางปฏิบัติของตะวันตกไดเปดชองโหวใหรัฐสามารถใชอํานาจตามอําเภอใจใน

การตรากฎหมายไดเชนกัน 

ทั้งนี้ที่มาของความยุติธรรมในตะวันตกมาจากแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองคือ 

กฎหมายที่ออกมาโดยอํานาจของรัฐ กฎหมายท่ีรัฐบัญญัติขึ้นถือวาเปนกฎหมายท่ีแทจริงไมมีกฎอ่ืนใด

สูงกวา และเปนกฎหมายท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรม กลาวคือ เปนกฎหมายที่ กอใหทุกคนมีสิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน แตในทางปฏิบัติน้ันจะเห็นวาในสังคมทุกวันนี้ประเทศท่ีใช

แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง ทางปฏิบัติไมเปนไปตามหลักการท่ีกลาวมาเลย จะเห็นไดจาก

กฎหมายที่กอใหเกิดความเล่ือมลํ้าของคนในสังคม กฎหมายที่สนองตอระบบทุนนิยมโดยไมสนใจคน

รากหญา เปนตน ซึ่งสาเหตุมาจากแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองท่ีวากฎหมายที่ออกมาจาก

รัฏฐาธิปตยคือท่ีมาของความยุติธรรมที่แทจริง 

 ดังนั้นความยุติธรรมที่ยึดตามหลักการของสํานักกฎหมายบานเมือง เปนการเปดชองโหวใหรัฐ

สามารถใชอํานาจตามอําเภอใจอ และปฏิบัติตามท่ีรัฐออกฎหมายน้ันมา เพราะถาฝาฝนกฎหมายท่ีรัฐ

บัญญัติก็ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวก็เหมือนเปนการเปดโอกาสใหรัฐสามารถยัดเยียดความ  

อยุติธรรมใหกับประชาชนโดยสิ้นเชิง 

 

5.1.4  ท่ีมาของความยุติธรรมในตะวันตกและพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอประเทศไทย 

ความยุติธรรมในสังคมไทยปจจุบันนี้ไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตกทั้งสิ้น เพราะไดยึดตาม

แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง กฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตยบัญญัติข้ึนถือวาเปนกฎหมายที่ทุกคนตอง

ยอมรับ แตกฎหมายน้ันตองไมขัดกับหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) ประเทศไทยก็ไดนําเอา

หลักการน้ีมาใชเปนบรรทัดฐานในสังคมไทยในปจจุบันอยางเห็นไดชัดเจน เชน ทางปฏิบัติกฏหมาย

อาญาของไทยก็จะมีหลักในทางปฏิบัติอยูวา “ไมมีกฎหมาย ไมมีโทษ” “กฎหมายไมมีผลยอนหลัง” 

หรือในทางกฎหมายแพงและพาณิชยก็จะมีหลักอยูวา “ผูรับโอน ไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” เปนตน เปน

ที่มาของความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกท่ีรัฐตรากฎหมายใหอยูภายใตเงื่อนไขของหลักความ

ยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) อันสงผลทําใหเกิดความยุติธรรมเปนอยางยิ่ง 

ทั้งนี้ การท่ีประเทศไทยไดรับเอาท่ีมาของความยุติธรรมในตะวันตกมาใช มีหลักการที่วาให

อํานาจรัฐในการออกกฎหมาย และกฎหมายน้ันก็ถือวาเปนกฎหมายที่สมบูรณที่สุด ผูเขียนมีความเห็น

วาบางครั้งก็เปนการเปดชองโหวใหรัฐสามารถออกกฎหมายตามอําเภอใจไดเหมือนกัน เชนกฎหมายท่ี

ออกโดยรัฐ แมวากฎหมายนั้นจะเปนกฎหมายอยุติธรรม แตทุกคนก็ตองยอมรับและปฏิบัติตาม ดัง

ปรากฏใน ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มาตรา 17 ธรรมนูญการปกครองราชอา 

ณาจักร พ.ศ. 2515 มาตรา 17  (ยกเลิกไปโดยการออกใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธ 

ศักราช 2517) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักรไทย พ.ศ. 2519 มาตรา 21  และธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 มาตรา 27 (ยกเลิกไปโดยการออกใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ. 2521)  ซ่ึงกฎหมายทั้ง 4 ฉบับที่กลาวมานั้นมีเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเหมือนกันคือ ใหอํานาจแก

นายกรัฐมนตรีแบบเบ็ดเสร็จ ถึงขั้นนสามารถส่ังประหารชีวิตคนไดโดยไมตองผานกระบวนการยุติ 

ธรรม เปนการเปดชองทางใหรัฏฐาธิปตยสามารถใชอํานาจตามอําเภอใจไดโดยไมมีอํานาจใดมาถวง 

ดุลไว ดังเชนการบังคับใชตามมาตราน้ีในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ทําใหผูบริสุทธิ์ตองเสียชีวิต 

อยางไรก็ตามท่ีมาความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาก็ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยเชนกัน โดยได

นําไปเปนหลักการในการบัญญัติกฎหมาย เห็นไดใน พระราชบัญบัญญัติเครื่องด่ืมแฮลกอฮอล  เพราะ

วิเคราะหจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นวาเปนกฎหมายในเชิงปองกันเพ่ือไมใหประชาชนเขาถึง

อบายมุขไดงาย เพราะเหลาหรือเครื่องดื่มแฮลกอฮอลน้ีหากใครไดดื่มหรือเสพเขาไปก็จะเกิดโทษกับ

ตนเองหรือตอผู อ่ืนรวมไปถึงสังคมสวนรวมดวย ซึ่งหมายเหตุทายพระราชบัญญัตินี้ก็ไดเขียนถึง

เจตนารมณหรือเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติอยางนาสนใจดังนี้ “เหตุผลในการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือโดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ

ครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดย รวมของประเทศ

สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรวมทั้งการ บําบัด รักษาหรือฟนฟู

สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจชวยสราง

เสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตลอดจนชวยปองกัน

เด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงายจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 

เมื่อพิจารณาจากจุดมุงหมายหรือเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นวาเมื่อ

ใครไดดื่มแฮลกอฮอลเขาไปยอมสงผลใหเกิดโทษนานานับประการเร่ิมต้ังแตสุขภาพของคนดื่ม และ

กอใหเกิดผลกระทบตั้งแตในครอบครัว  โดยเฉพาะคนท่ีดื่มแฮลกอฮอลเขาไปแลวจะทําใหขาดสติ

สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ และกออาชญากรรม ส่ิงเหลานี้ลวนกระผลตอระบบเศรษฐกิจ และสังคมสวน

รวมที่ตองมารับความเดือนรอนไปดวย และโทษของสุราหรือเคร่ืองดื่มแฮลกอฮอลนี้ ในหลักการทาง

พระพุทธศาสนาถาใครเขาไปยุงเก่ียวจะกอใหเกิดโทษตอตนเองและผูอ่ืนอยางรายแรง  

 ดังนั้นเมื่อวิเคราะหถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีไดรับอิทธิของตะวันตกและพระพุทธศาสนาคือ 

ผลจากการรับเอาแนวคิดของตะวันตกมาใชสงผลกระทบตอระบบความยุติธรรมเปนอยางย่ิง เพราะ

การมีแนวคิดตามสํานักกฎหมายบานเมืองทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม เปดโอกาสใหรัฐใช

อํานาจตามอําเภอใจ หรืออาจจะเลวรายถึงข้ันทําใหรัฐเปนเผด็จการโดยกฎหมาย หรือที่เห็นไดใน

สังคมไทยปจจุบันคือการท่ีรัฐออกกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือเอ้ือตอผลประ 

โยชนของตนเองและพวกพอง  สวนผลจากการรับอิทธิของพระพุทธศาสนา จากพระราชบัญญัติ

เครื่องดื่มแฮลกอฮอล จะเห็นวาเปนการมุงคุมครองรักษาประโยชนของมหาชน และปกปองไมใหไป

ละเมิดสิทธิในรางกาย ทรัพยสิน ของบุคคลอ่ืน จึงเปนการทําใหเกิดความยุติธรรมเปนอยางยิ่ง   
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5.2 วิเคราะห“หลักการพ้ืนฐาน”ความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกกับพระพุทธ 

     ศาสนา         

  

 5.2.1 หลักการพื้นฐานความยุติธรรมของตะวันตก 

หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมจะเปนไปตามตัวบทกฎหมาย ตามแนวคิดของสํานัก

กฎหมายบานเมือง ซึ่งกฎหมายท่ีออกมาจากรัฐเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมท่ีสุดไมมีกฎหมายอ่ืนใดจะ

เหนือกวา จึงสงผลใหกฎหมายที่ออกมาจากรัฐเปนสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมโดยไมมีสิทธิหรือเหตุผลใดที่

จะไปโตแยงในเรื่องของความถูกตองชอบธรรม ความดีความชั่ว ความยุติธรรม อยุติธรรม กับสิ่งที่

รัฏฐาธิปตยไดบัญญัติขึ้น มีสิ่งเดียวที่กระทําไดนั้นก็คือผูใตปกครองตองปฏิบัติตามเทานั้น  ดวยการท่ี

ยึดตามแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองจึงสงผลให กฎหมายแยกออกจากความยุติธรรมโดย

เด็ดขาดกฎหมายกับความยุติธรรมเปนคนละเรื่องอยาเอามารวมเปนสิ่งเดียวกัน 

 ในอดีตหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของตะวันตกจะยึดตามแนวคิดของสํานักกฎหมาย

ธรรมชาติ มีเหตุมีผลท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ อยูบนฐานศีลธรรมอันดีงามของสังคมโดยที่กฎหมายใด

จะขัดหรือแยงตอหลักศีลธรรมไมได ซ่ึงถือวาเปนยุคที่รุงเรื่องของสํานักกฎหมายธรรมชาติก็วาได แต

ในเวลาตอมาสังคมตะวันตกก็ไดเกิดสํานักความคิดกฎหมายบานเมืองที่มีแนวคิดตรงขามกับสํานัก

ความคิดกฎหมายธรรมชาติอยางส้ินเชิง และแนวคิดนี้ก็มีอิทธิพลตอระบบกฎหมายของโลกมาจนถึง

ปจจุบัน ผูเขียนเห็นวาสาเหตุที่แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองเกิดขึ้นพรอมท้ังสามารถลมลาง

แนวคิดเดิมของสํานักกฎหมายธรรมชาติได มี 2 ประการดวยกันคือ  

  1) ตองการเปนอิสระจากศาสนจักร กลาวคือ ในสมัยยุคเริ่มแรกของสํานักกฎหมาย

ธรรมชาติเริ่มตั้งยุคกรีกโบราณ 500 ป กอนคริสตกาล แนวความคิดนี้มีอิทธิพลตอสังคมตะวันตกใน

สมัยนั้นเปนอยางยิ่ง ถือเปนยุคท่ีสํานักกฎหมายธรรมชาติรุงเรืองเปนอยางมากแตเม่ือกาลเวลาเคลื่อน

เขาสูสมัยกลางระหวาง ค.ศ. 550 – 1550 จากเดิมแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมก็ใหความสําคัญ

เรื่องของศีลธรรม กฎอื่นใดจะแยงหรือขัดไมได เม่ือมาถึงยุคนี้แนวคิดดังกลาวก็ไดถูกบูรณาการเขากับ

หลักคําสอนของคริสศาสนาโดยนักบวช เชน ออกัสติน และอาควีนัส เปนตน กฎหมายจะขัดหรือแยง

ตอคําสอนของพระเจาไมได ยุคน้ีจึงเปนชวงที่ศาสนจักรเขามาครอบงําหรือมีอิทธิพลตอแนวคิดทาง

สังคมของตะวันตกเปนอยางยิ่ง ใครท่ีมีความเห็นตางถือวาเปนปศาจรายตองถูกลงโทษอยางทารุณ

โหดเห้ียม ดวยเหตุผลที่กลาวมาน้ี จึงเปนสาเหตุใหสํานักกฎหมายบานเมืองเกิดขึ้นโดยตองการจะให

สังคมหลุดพนจากการถูกครอบงําของศาสนจักร จึงไดวางหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมท่ีแยกออกมา

จากเรื่องของศีลธรรม และศาสนาจักร ใหอํานาจในการวางกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคมรวมทั้งหลักการ

พ้ืนฐานความยุติธรรมเปนของรัฏฐาธิปตย และกฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตยบัญญัติเปนกฎหมายท่ีแทจริง

และสูงสุดกวาสิ่งอ่ืนใด โดยที่แนวคิดตาง ๆ ไมตองอยูภายใตเงื่อนไขของคริสศาสาสนาอีกตอไป  
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  2) เปนชวงกําลังเขาสูยุคของรัฐสมัยใหม กลาวคือ ชวงท่ีสํานักความคิดกฎหมาย

บานเมืองกําลังพัฒนาแนวคิดและมีอิทธิพลตอสังคมตะวันตก อยูในระหวางศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเปนยุคที่

รัฐประชาชาติสมัยใหมกําลังเจริญรุงเรืองเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดแนวคิดที่วา การท่ีสังคม

กําลังจะพัฒนาไปสูรัฐในรูปแบบสมัยใหม ตองใหอํานาจรัฏฐาธิปตยในการบัญญัติกฎหมายไดอยาง

เบ็ดเสร็จ เพ่ือมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบานเมือง โดยไมตองคํานึงถึงศีลธรรม และความ

ยุติธรรม ขอแคเพียงใหรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่รัฐต้ังเจตจํานงไวเปนสําคัญ จึงเปนเหตุให

คําสั่งของรัฏฐาธิปตยเปนกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนตองปฏิบัติตามอยางสิ้นเชิง 

 ดังนั้นหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมก็คือกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นโดยรัฏฐาธิปตยและอยูบน

พ้ืนฐานของตัวบทกฎหมายแตตัวบทกฎหมายตองไมขัดกับหลักกฎหมายท่ัวไปซึ่งหมายถึงหลักความ

ยุติธรรม ผูเขียนเห็นวาดวยหลักการท่ีกลาวมานี้บางคร้ังก็ทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม ดวย

เหตุที่มีแนวคิดท่ีวากฏหมายออกมาจากรัฐถือวาเปนกฏหมายท่ีมีความสมบูรณและมีความยุติธรรม

ที่สุด ตลอดถึงการยึดมั่นตามตัวบทกฎหมายจึงทําใหเกิดผลตามมาคือ บางครั้งกฎหมายท่ีรัฐบัญญัติ

โดยไมชอบธรรมก็ถือวาเปนความยุติธรรมที่ทุกคนในสังคมตองยึดถือและปฏิบัติตาม 

 

 5.2.2 หลักการพื้นฐานของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา 

หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมจะเปนไปตามหลักของกฎแหงกรรม สัตวโลกยอมเปนไป

ตามกรรม (กมฺมุนา วตฺตติโลโก)  กรรมคือการกระทําทางกาย กระทําทางวาจา และกระทําทางใจ

เพราะบุคคลใดหวานพืชเชนไร ยอมไดผลเชนนั้น ผูทํากรรมดี ยอมไดผลดี ผูทํากรรมชั่ว ยอมไดรับผล

ชั่ว (ยาทิสํ วปเต พีชํ  ตาทิสํ ลภเต ผลํ   กลฺยาณการี กลฺยาณํ  ปาปการี จ ปาปกํ) ซึ่งความยุติธรรม

ตามหลักของกฎแหงกรรมนี้ มี 2 อยางดวยกันคือ กรรมในธรรม ที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ และ

กรรมในวินัย ที่มนุษยไดสรางข้ึนโดยสมมติ 

 กรรมในธรรม ที่เปนไปตามกฎของธรรมชาติ หมายถึง ความยุติธรรมท่ีเปนกฎของธรรมชาติ 

หรือมันมีอยูแลวตามธรรมชาติ ทุกอยางลวนเปนไปตามเหตุตามปจจัยที่เกิดขึ้นผลเกิดจากเหตุ เหตุ

กอใหเกิดผล ถือวาเปนความยุติธรรมที่มีอยูแลวในธรรมชาติ (ความยุติธรรมแบบ ปรมัตถสัจจะ) 

กรรมในวินัย ที่มนุษยไดสรางขึ้นโดยสมมติ หมายถึงความยุติธรรมตามวินัย หรือกฎหมาย ที่

เปนขอตกลงรวมกันของมนุษยเพื่อเปนกติกาใหมนุษยไดอยูรวมกันอยางสันติสุข หรืออาจจะเรียกวา

เปนความยุติธรรมที่มนุษยรวมกันสมมติขึ้นมา  (ความยุติธรรมแบบสมมติสัจจะ) 

หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมทั้ง 2 อยางท่ีกลาวมานี้ จะมีความเปนหนึ่งเดียวคือมีความ

สอดคลองกลมกลืนกันอยางลงตัว ถาแยกออกจากกันโดยไมมีความสัมพันธกันก็จะไมกอใหเกิดความ

ยุติธรรมอยางแทจริงได กลาวคือ ความยุติธรรมที่มนุษยสรางขึ้นมาใชเปนกติการวมกันของสังคม ที่

เรียกวาวินัยหรือกฎหมาย (ความยุติธรรมแบบ สมมติสัจจะ) ตองมคีวามยุติธรรมตามธรรมชาติ (ความ
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ยุติธรรมแบบ ปรมัตถสัจจะ) หรือมีธรรมเปนฐาน และมีธรรมเปนเปาหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่มนุษย

สรางข้ึนมานั้นถึงจะทําใหเกิดความยุติธรรมไดอยางแทจริง 

ทั้งนีต้ามหลักการทางพระพุทธศาสนาจะสอนใหเชื่อในเร่ืองผลของกรรม สอนใหทําแตกรรม

ดี เชนกรรมในวินัยที่เปนของระดับปุถุชน หรือที่เรียกวาคิหิปฏิบัติ เปนหลักธรรมสําหรับชาวพุทธ

ทั่วไปควรประพฤติปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนเปนโครงสรางของสังคม วางระเบียบแบบแผนเพ่ือใหมนุษย

ไดอยูรวมกันอยางสันติสุขจะมีมิติที่เชื่อมความสัมพันธของคนในสังคมใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

โดยมุงเนนใหกระทําแตกรรมดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เชนในหลักของทิศ 6 ดังนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางภรรยาและสามีปจฉิมทิส คือทิศเบื้องหลัง ภรรยา สามีพึง

บํารุงดวยสถาน 5 

(1) ดวยยกยองนับถือวาเปนภรรยา 

(2) ดวยไมดูหมิ่น 

(3) ดวยไมประพฤติลวงใจ 

(4) ดวยมอบความเปนใหญให 

(5) ดวยใหเคร่ืองแตงตัว                                                                                        

2) ภรรยาไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหสามีดวยสถาน 5 

(1) จัดการงานดี 

(2) สงเคราะหคนขางเคียงของผัวดี 

(3) ไมประพฤติลวงใจผัว 

(4) รักษาทรัพยที่ผัวหามาไดไว 

(5) ขยันไมเกียจครานในกิจการทั้งปวง 

3) ความสัมพันธระหวางบิดามารกับบุตรปุรัตถิมทิส คือทิศเบื้องหนา มารดา บิดา 

บุตรพึงบํารุงดวยสถาน 5 

(1) ทานไดเล้ียงมาแลวเลี้ยงทานตอบ 

(2) ทํากิจของทาน 

(3) ดํารงวงศสกุล 

(4) ประพฤติตนใหเปนคนควรรับทรัพยมรดก 

(5) เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 

4) มารดาบิดาไดรับบํารุงฉะนี้แลว ยอมอนุเคราะหบุตรดวยสถาน 5 

(1) หามไมใหทําความช่ัว 

(2) ใหตั้งอยูในความด ี

(3) ใหศึกษาศิลปวิทยา 

(4) หาภรรยาที่สมควรให 



146 
 

(5) มอบทรัพยใหในสมัย 

อยางไรก็ตามหลักของทิศ 6 เปนหลักที่ไดกําหนดหนาที่ของบุคคลในสังคมใหอยูกันไดอยาง

สมดุล และอยูบนพ้ืนฐานการไมเอาเปรียบกัน แตอยูดวยความเคารพซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือ 

เอ้ือเฟอ เผื่อแผ มีน้ําใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากหลักของทิศ 6 จะเห็นวาหลักการ

พ้ืนฐานของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาเปนความยุติธรรมที่มีไออุนของความเมตตา กรุณา อยูใน

แกนสาร ที่อยูบนฐานของพรหมวิหาร 4 กลาวคือ 

1) เมตตา มีจิตใจที่ดีงาม จิตใจท่ีเปนบุญเปนกุศล จิตใจท่ีเอ้ือเฟอเผื่อแผ เม่ือพบเห็น

ผูตกทุกขไดยากก็เกดิความสงสาร คิดอยากจะชวยเหลือใหเขาเหลานั้นพนทุกข 

2) กรุณาเมื่อมีจิตใจเต็มเปยมไปดวยความเมตตา ก็เกิดความกรุณาคือ ลงมือกระทํา 

โดยการชวยเหลือ เก้ือกูล เทาท่ีตัวเองจะทําไดอยางสุดความสามารถ  

3) มุทิตาเมื่อชวยเหลือเขาเหลานั้นจนเขาไดดี หรือเห็นเขาประสบความสําเร็จใน

ชีวิต ก็ตองมีจิตใจที่ชื่นชม ปติ ยินดีกับเขา  

4) อุเบกขา ตองวางใจใหเปนกลาง เท่ียงตอธรรม  ไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

เหมือนตาชั่ง เพ่ือผดุงความยุติธรรมใหอยูคูกับสังคม 

 จะเห็นวาหลักของพรหมวิหาร 4 นั้น เปนความยุติธรรมที่มีความเมตตาเปนแกนสารและคอย

มีอุเบกขาเพ่ือรักษาความสมดุลใหเกิดขึ้นกลาวคือ เวลาท่ีเขาปกติก็ตองมีความเมตตา ในเวลาที่เขา

ลําบากก็ตองมีกรุณา และในเวลาที่เขามีชีวิตเจริญรุงเรืองมีชีวิตท่ีดีขึ้นก็ตองมุทิตา ท่ีกลาวมานี้คือ

ความสัมพันธของมนุษยที่จะอยูรวมกันในสังคม นอกจากมนุษยจะมคีวามสัมพันธตอกันแลว มนุษยยัง

ตองมีความสัมพันธตอกฎของธรรมชาติดวย เพราะอุเบกขาจะเปนตัวแปรท่ีสําคัญที่ทําใหความ 

สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเกิดความสมดุลเม่ือมนุษยละเมิดตอธรรมหรือทําผิดตอกติกาของ

สังคม เราก็ตองมีอุเบกขาตอบุคคลท่ีละเมิดตอธรรมเพ่ือใหเขาตองรับผิดชอบตอธรรม อันจะทําใหเกิด

ความยุติธรรมไดอยางแทจริง 

 

5.2.3 ความเหมือนและความแตกตางหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในตะวันตกกับ

พระพุทธศาสนา 

ความเหมือนของหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธศาสนามี 2 

ประการดวยกันดังนี้ 

 1) หลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของตะวันตกจะยึดตามตัวบทกฎหมายเปน

หลักการใหญ สวนพุทธศาสนาก็จะยึดตาม วินัย หรือกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เรียกวาสมมติ

สัจจะ จะเห็นวาในหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมของตะวันตกและพุทธศาสนาจะมีสิ่งที่เปนกติกา

ของสังคมรวมกันเพ่ือใหมนุษยไดอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
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  2) หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมตะวันตกแมจะยึดตามตัวบทกฎหมาย แตตัว

บทฎหมายก็ตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักความยุติธรรม หรือที่เรียกวาหลักกฎหมายทั่วไป สวน

หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา แมจะยึดตามกฎหมายท่ีเรียกวา สมมติสัจจะ 

แตหลักการนี้ก็ตองสอดคลองกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ หรือตองมีธรรมเปนฐาน มีธรรมเปนเปา 

หมาย เรียกวา ปรมัตถสัจจะ  

ความแตกตางของหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธศาสนามี 3 

ประการดวยกันดังนี้ 

 1) ตะวันตกกับพระพุทธศาสนาจะมีสิ่งที่มาเปนฐานหรือเงื่อนไขของกฎหมาย 

หลักการน้ีตะวันตกเรียกวา “หลักกฎหมายทั่วไป” สวนทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “หลักปรมัตถ

สัจจะ” จะเห็นวามีแนวคิดที่เหมือนกัน แตเม่ือวิเคราะหถึงแกนสารแลวจะมีความแตกตางกัน 

กลาวคือ หลักกฎหมายทั่วไป หรือที่เรียกวาหลักความยุติธรรม แมวาการบัญญัติกฎหมายจะตองมี

ความสอดคลองกับความยุติธรรมหรือสอดคลองกับธรรมชาติ แตการจะบัญญัติกฎหมายก็ยึดหลัก

เพียงวาใหสอดคลองกับความยุติธรรมในระดับท่ีสามารถนํามาเปนกฎเกณฑหรือหลักพ้ืนฐานของ

ความยุติธรรมเพื่อใชประครองใหสังคมสวนรวมหรือใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติ

สุขแตในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกวา หลักปรมัตถสัจจะ นอกจากจะเปนฐานและเปนหมาย

เปาหมายของหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมเพ่ือนํามาเปนกฎเกณฑหรือหลักความยุติธรรมใหกับ

สังคม ยังเปนหลักการที่ทําใหมนุษยสามารถเขาถึงความจริงสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพาน 

2) ความแตกตางของปจเจกบุคคลและสวนรวม กลาวคือ หลักการพ้ืนฐานความ

ยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเมื่อวิเคราะหในระดับปจเจกบุคคลกับในระดับสังคมสวนรวม

จะมีความแตกตางกัน  

หลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมในระดับปจเจกบุคคลของพระพุทธศาสนาคือหลัก

ของกฎแหงกรรม มุงใหคนทําแตกรรมดีโดยอยูบนพ้ืนฐานของพรหมวิหาร 4 มีความเมตตา กรุณา 

มุทิตา และอุเบกขา  สวนหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมในระดับปจเจกบุคคลของตะวันตก จะอยูบน

หลักการของแนวคิดลัทธิปจเจกบุคคลนิยม (Individualism) จึงเปนสังคมที่มีความเปนสวนตัวสูง ถือ

ความเปนผูทรงสิทธิในทางกฏหมาย มีอะไรก็วากันไปตามกฎหมายเปนไปตามหลักการของ อุเบกขา 

แตในสวนของความเมตตา กรุณา และมุทิตา จะขาดหายไป หรือถามีก็จะมีนอยไปกวาระดับปจเจก

บุคคลทางพระพุทธศาสนาซ่ึงจะเห็นวาในสังคมพระพุทธศาสนาหรือตามแนวคิดของตะวันอออกลุม

คนในสังคมจะมีความสัมพันธกันมาก จะตางไปจากสังคมตะวันตกที่มีความเปนปจเจกบุคคลสูง 

หลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมในระดับสังคมสวนรวมของพระพุทธศาสนาซึ่งอยูใน

ดินแดนอารยธรรมตะวันออก เม่ือวิเคราะหดูจากสภาพสังคมของตะวันออก ท่ีเปนถิ่นกําเนิดของ

พระพุทธศาสนา จะเห็นวาในเร่ืองของตัวบุคคลจะมีความเมตตา กรุณา หรือคุณธรรมสูงมากแตใน

ดานการนําสิ่งเหลานี้ออกเปนกฎเกณฑของสังคมสวนรวมจะมีนอยมาก ซึ่งจะตางไปจากสังคมตะวัน 
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ตกแมในตัวบุคคลเร่ืองของคุณธรรมในระดับตัวบุคคลจะมีไมสูงมาก แตสามารถนําสิ่งเหลานี้มาเปน

กฎเกณฑในสังคมไดดีกวาตะวันออก เชน กฎหมายคุมครองสัตว หรือกฎหมายการหามคามนุษย 

กฎเกณฑเหลานี้จะล้ําหนาตะวันออกเปนอยางยิ่ง  

 3) หลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของตะวันตกใชตัวบทกฎหมายเปนบรรทัดฐาน

เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับทุกคนในสังคม แมวาตัวบทกฎหมายนั้นจะอยูภายใตเงื่อนไขของหลัก

ความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) ก็ตามเพราะเหตุที่ไปยึดถือกับแนวคิดท่ีวากฎหมายออกมาจากรัฐ

ถือวามีความสมบูรณและมีความยุติธรรมที่สุด จึงทําใหเกิดผลตามมาคือมีชองวางหรือเปนชองโหว

ของความอยุติธรรมไดตลอดเวลาจึงทําใหหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมไมสามารถบรรลุเปาหมายได 

แตหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาทุกอยางลวนเปนไปตามกฎหมายแหงกรรม 

ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ไมมีใครที่อาจจะหลีกหนีกฎแหงกรรมไปได  เหมือนดังคําที่วา กฎหมายอาจจะ

ไมยุติธรรม แตกฎแหงกรรมเท่ียงแทและยุติธรรม 

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลวจะเห็นวาหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมท่ีไดแปรสภาพ

มาเปนกฎเกณฑเพ่ือใชในสังคมสวนรวม ทางตะวันตกจะมีกฎหมายหลายอยางท่ีไดคําถึงคุณคาและ

สามารถนํากฎเกณฑตาง ๆ ลงมาสูสังคมไดดีกวากฎหมายตะวันออก เพราะตะวันออกคุณคามันอยูที่

ปจเจกบุคคล เปนคุณคาที่มีลักษณะเปนการเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกวาปจจัตตัง รูไดเฉพาะตนสวน

ตะวันตกแมคุณคาระดับปจเจกบุคคลไมถึงขั้นพระนิพพาน แตจะใหความสําคัญในเร่ืองของการวาง

กฎเกณฑหรือกติตาง ๆ ของสังคมไดดีกวาฝงตะวันออก 

อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวาหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของตะวันตกเมื่อเกิดอะไร

ข้ึน ก็จะไปมองแตคนอ่ืนสวนตะวันออกเม่ือเกิดอะไรข้ึนก็จะหันกลับมามองที่ตนเองทั้งนี้เพ่ือใหสังคม

เกิด “ดุลยภาพ” หลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของตะวันตกและตะวันออกตองเกื้อหนุนและไป

ดวยกันโดยบูรณาการใหเขากับความเปนจริงของสังคมปุถุชนในปจจุบันเพราะวาสังคมปุถุชนใน

ปจจุบันท่ีเต็มไปดวยระบบทุนนิยมยากนักที่จะทําใหมนุษยกลับมาดูใจ หรือสํารวจตนเอง จึงตองมี

กฎหมายที่ชวยสงเสริมใหมนุษย “สรางจิตสํานึกที่ดี” และตองมีกฎหมายคอยมาเปนเครื่องมือเพ่ือให 

“กฎแหงกรรมทํางาน” เพราะถารอใหกฎแหงกรรมทํางานอาจจะไมทันการ แตกฎแหงกรรมมี

แนนอน แตก็ไมรูวากฎแหงกรรมจะปรากฏตอนไหน กวากฎแหงกรรมจะทํางานสังคมอาจจะลมสลาย

ไปกอนก็ได 

 

 5.2.4 หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอ

ประเทศไทย 

จะเห็นวาหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของสังคมไทยในปจจุบันนี้ยึดถือตามตัวบทกฎหมาย

เปนเกณฑ กฎหมายบัญญัติไวอยางไรก็วาไปตามนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนความยุติธรรมตาม

กฎหมาย ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม เพราะการถือตามตัวบทกฎหมายท่ี
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บัญญัติข้ึนโดยรัฏฐาธิปตย บางครั้งก็ไมอาจท่ีจะทําใหเกิดความยุติธรรมไดเสมอไป ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวน

รับอิทธิผลจากแนวคิดของตะวันตกทั้งสิ้น เชน เมื่อวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ท่ีผานมามี

เหตุการณเกิดขึ้นดังไปทั่วไปประเทศจนมีวาทกรรมที่วา “คุกไทยมีไวขังคนจน” กลาวขานกันเปนที่

ครึกโครมในสังคมไทย 

 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ท่ีศาลอาญา ไดมีการอานคําพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดํา 

อ.3060/2552 ขอเท็จจริงมีอยูวา ลูกจางชั่วคราวเก็บขยะ ประจําเขตสะพานสูง กองรักษาความ

สะอาด กรุงเทพมหานครไดนําแผนซีดีที่เก็บไดจากกองขยะไปวางขายแตถูกศาลฎีกาพิพากษาวาเปน

การกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 ตองชําระคาปรับ จํานวน 

133,400 บาท เมื่อวิเคราะหจากบริบทที่เกิดขึ้นเก็บซีดีมาจากกองขยะ ซ่ึงเปนแผนซีดีที่ถูกทิ้งไปแลว 

และไดนําไปขายโดยไมคิดวาจะผิดกฎหมายอะไรเพราะเปนของที่ถูกทิ้งไปแลว แตมันไมยุติธรรม

สําหรับเขาเลยท่ีตองมาถูกศาลพิพากษาใหจายคาปรับจํานวนเงินเปนแสน เหตุการณที่เกิดขึ้นขัดตอ

ความรูสึกของคนท้ังประเทศ ท่ีกลาวมาเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงการรับเอาแนวคิดของตะวันตก

มาใชที่ยึดถือแตตัวบทกฎหมายท่ีออกมาจากรัฐเปนใหญ และขอเท็จจริงเชนนี้ยังมีอีกอยูเปนจํานวน

มากในสังคมไทยปจจุบัน  

แมวาสังคมไทยจะรับเอาแนวคิดของตะวันตกมาใชในปจจุบัน แตอีกมุมหนึ่งของสังคมไทยใน

ปจจุบันก็ไดรับอิทธิหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาเชนกัน ดังปรากฏในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยฉบับท่ีใชในปจจุบันในกฎหมายครอบครัวดังนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา บัญญัติไวในมาตรา 1461 สามีภริยาตองอยูกิน

ดวยกันฉันสามีภริยา สามีภริยาตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและ ฐานะของตน  

และมาตรา 1516 สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอ่ืนฉันภริยา หรือหม่ินประมาทภรรยา หรือทิ้ง

ภรรยาไปนานเกินกวาหนึ่งป ภรรยายอมถือเปนเหตุฟองหยาได 

2) ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร บัญญัติไวในมาตรา 1564 บิดามารดา

จําตองอุปการะเล้ียงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาวบิดามารดาจําตอง

อุปการะเล้ียงดูบุตร ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว แตเฉพาะ ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได  และมาตรา 

1563 บุตรจําตองอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา  

 ทั้งนี้ความสัมพันธของบิดามารไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไวอยาง

ชัดเจน ซึ่งในสวนของสามีภรรยานั้นตองชวยเหลือเกื้อกูล ชวยกันทํามาหากินเลี้ยงดูกัน ตลอดถึงการ

หามทํารายดูหมิ่นซึ่งกันและกัน และหามนอกใจกัน  ความสัมพันธของบิดามารกับบุตรก็จะไดกลาวถึง

การปฏิบัติตอกันโดยบิดามารตองอุปการะเล้ียงลูกของตนเอง ในขณะเดียวกันลูกก็ตองเล้ียงดูบิดามาร

เชนเดียวกัน สิ่ง เหลานี้ที่กลาวมาไดรับเอาฐานคิดมาจากพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น เพราะใน

พระพุทธศาสนาก็ไดมีการกลาวเรื่องนี้ไวใน ทิศ 6 และในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ยกมานี้
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จะมีไออุนของของเมตตา กรุณา มุทิตา อยางเห็นไดชัดเจน ท่ีสําคัญคือมีตัวอุเบกขาเปนเครื่องมือที่

สําคัญในการรักษาความสมดุลของสังคมเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมไดอยางแนแท 

อยางไรก็ตามตัวบทกฎหมายท่ีไดกลาวมานั้นเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวามีตัวอุเบกขาเขาไปทําใหเกิด

ความสมดุลตามเหตุตามผล กลาวคือ แมสามีภรรยาจะตองอุปาระเล้ียงดูซึ่งกันและกันแตก็พอสมควร

แกฐานะคือตามเหตุตามปจจัยไมใชตองดูแลใหอยูอยางสุขสบายเลิศหรูอลังการ สวนการเลี้ยงดูบุตรก็

ก็เลี้ยงดูเฉพาะชวงยังไมบรรลุนิติภาวะเทานั้น เพราะชวงยังไมบรรลุนิติภาวะยังเปนเด็กที่ไมสามารถ

เลี้ยงดูตนเองได พอแมก็ตองคอยอุมชูเลี้ยงดู แตเม่ือบุตรบรรลุนิติภาวะแลวพอแมก็ตองปลอยวางให

ลูกเขาไดทํามาหาเลี้ยงชีพตนเองบาง แตก็มีขอยกเวนในกรณีที่บุตร ทุพพลภาพ หรือไมสามารถเล้ียง

ตัวเองไดแมจะบรรลุนิติภาวะแลว บิดามารก็ตองมาเล้ียงดูเพราะเขาไมสามารถที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพ

ตนเองได 

ดังนั้นเมื่อวิเคราะหถึงผลที่เกิดข้ึนจากการไดรับอิทธิพลของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา 

กลาวคือ ผลจากการรับเอาแนวคิดของตะวันตกมาใชเปนหลักการพ้ืนฐานความยุติธรรมของสังคมไทย

ในปจจุบัน จะเห็นวาทุกอยางเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว จะถูกชอบชั่วดีอยางไรไมสนใจ ดัง

ขอเท็จจริงที่ยกตัวอยางมา จึงทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม และไมสามารถที่จะทําใหเกิดความ

ยุติธรรมอยางทั่วถึงทุกคนในสังคมได  สวนผลจากการรับเอาอิทธิของพระพุทธศาสนามาเปนหลักการ

ของความยุติธรรม จะเห็นวาเปนการชวยสงเสริมไมใหมนุษยชวยเหลือเกื้อกูล ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่ง

กันสงเสริมความสัมพันธของคนในสังคมใหปฏิบัติตอกันในเชิงบวกรวมถึงความสัมพันธของคนกับ

ธรรมชาติไดอยางสมดุลจะสงผลทําใหประเทศชาติความมั่นคง เพราะตัวอยางที่ยกมาท้ังในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยกับทิศ 6 เปนการชวยสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความรักความอบอุน

ความสามัคคี สิ่งเหลานี้ก็จะสงผลทําใหสถาบันสังคมมีความเปนปกแผน อันจะทําใหประเทศชาติมี

ความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียว  

 

5.3 วิเคราะห “วิธีการ” สรางความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกกบัพระพุทธศาสนา 

 

5.3.1 วิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตก 

วิธีการสรางความยุติธรรมจะเปนไปตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวโดยอาศัยกระบวนการทาง

ศาลเปนผูทําหนาที่ตามกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสรางความยุติธรรมให

เกิดข้ึนได เพราะทุกวิธีการท่ีจะนํามาซ่ึงความยุติธรรมไดถูกบัญญัติไวในกฎหมายทั้งหมด มีศาลมาทํา

หนาที่เปนผูใชกฎหมายเพ่ือสรางความยุติธรรมใหกับคูกรณีทุกฝาย ซ่ึงวิธีการสรางความยุติธรรมของ
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ตะวันตกโดยผานกระบวนทางศาลในโลกปจจุบันมี 2 รูปแบบดวยกันคือ336 ระบบ Common Law 

และระบบ Civil Law ดังนี้ 

 1) วิธีการสรางความยุติธรรมตามรูปแบบของ ระบบ Common Law เปนระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี เชนประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย เปนตน หลักกฎ 

หมายจะเกิดจากคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลสูงหรือความเห็นของผูพิพากษาในศาลสูงเพ่ือใชเปนบรรทัด

ฐานในการตัดสินคดีตาง ๆ ผูพิพากษามีหนาที่ในการวางหลักกฎหมายกับคดีที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเปนบรร 

ทัดฐานของศาลในการตัดสินคดี  

 สําหรับการแสวงหาความจริงจากคูกรณีพิพาทเพ่ือผดุงความยุติธรรมใหเกิดขึ้นจะใช

ระบบกลาวหา กลาวคือ โจทยและจําเลยสามารถตอสูเพื่อรักษาผลประโยชนของตนไดอยางเต็มที่โดย

แตละฝายจะมีทนายคอยชวยเหลือในทางคดี ศาลหรือผูพิพากษาจะทําหนาที่คอยกํากับดูแลใหทั้งสอง

ฝายตอสูกันอยูในกติกา เปรียบเสมือนเปนกรรมการแขงขันกีฬาใหคูพิพาทตอสูกันอยูในกติกาเทานั้น 

โดยจะไมเขาไปทําหนาที่ในการซักถามขอเท็จจริงจากคูกรณีโดยประการทั้งปวง 

 2) วิธีการสรางความยุติธรรมตามรูปแบบของ ระบบ Civil Law เปนระบบกฎหมาย

ที่มีลายลักษณอักษร เชน ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเย่ียม อิตาลี สเปน และไทย 

เปนตน กฎหมายบัญญัติไวเปนประมวลกฎหมายตาง ๆ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ หรือพระราชบัญญัติตาง ๆ ผูพิพากษา

หรือศาลจะมีหนาที่เปนแตเพียงผูตีความตามตัวบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือปรับใชกับคดีหรือ

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนเทานั้น 

  สําหรับการแสวงหาความจริงจากคูพิพาทเพ่ือผดุงความยุติธรรมใหเกิดขึ้น จะใช

ระบบไตสวน กลาวคือผูพิพากษาจะมีบทบาทหรือเปนตัวแปรที่สําคัญอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมได

อยางยิ่ง เพราะผูพิพากษานอกจากจะเปนผูที่ตีความตามตัวบทกฎหมายเพ่ือปรับใชกับคดีที่เกิดขึ้ น

แลว ผูพิพากษายังไดเขาไปมีสวนรวมในการวินิจฉัยคดีดวยการซักถามขอเท็จจริงของคูความเพ่ือทําให

ความจริงปรากฏซึ่งจะนําไปสูการปรับใชกฎหมายใหถูกตอง เกิดความยุติธรรมทุกฝาย 

ดังนั้นจะเห็นวาวิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกทั้งระบบกลาวหาและไตสวน 

แมจะมีความแตกตางกันบาง แตก็จะมีหัวใจสําคัญที่เหมือนกันนั้นก็คือในสวนของ Common Law 

แมจะไมมีกฎหมายเปนลายลักษณอักษร แตก็ไดยึดถือตามคําพิพากษาของศาลสูงที่เคยตัดสินไวอยาง

เครงครัดจึงไมตางอะไรไปจากการยึดมั่นในตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษรเหมือนใน

ระบบ Civil Law วิธีการสรางความยุติธรรมของท้ังสองระบบน้ีลวนไดรับอิทธิพลตามแนวคิดของ

สํานักกฎหมายบานเมืองเปนอยางยิ่งโดยการยึดม่ันและเครงครัดในตัวบทกฎหมายเปนอยางยิ่งยวด 

                                                           
336อักขราทร จุฬารัตน, การใชและการตีความกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, 

2553), หนา 121-128. 
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5.3.2 วิธีการสรางความยุติธรรมในพระพุทธศาสนา 

เมื่อวิเคราะหจากสมัยพุทธกาล กลาวคือมีกรณีคูพิพาทเกิดข้ึน พระพุทธเจาก็ทรงเปนคน

กลางทําใหความยุติธรรมกับทุกฝาย หรือยอนไปศึกษาดูในอดีตชาติของพระพุทธเจาคือในเร่ืองของ 

มโหสถชาดกท่ีเกิดมาเพ่ือใชปญญาในการชวยเหลือคนใหพนทุกข ดวยการตัดสินคดีตาง ๆ รวมทั้งใน

เรื่องอัคคัญสูตรดวย ตลอดถึงในอธิกรณสมถะ 7 ท่ีไดบัญญัติถึงกระบวนการวินิจฉัยตัดสินคดีตาง ๆ 

เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม ซ่ึงวิเคราะหดูจากวิธีการตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงใชเปน

วิธีการสรางความยุติธรรมมีดังนี้     

1) ความเปนกลาง ไมเขาขางฝายใด ฝายหนึ่ง ยึดตามหลักของอคติ 4 และบุคคล

ที่มาทําหนาที่เปนคนกลางตองไดรับมติจากประชาชน และเปนทียอมรับของคูกรณี รวมท้ังตองสัญญา

ตอหนาคูกรณีดวยวาจะทําหนาที่ดวยความเท่ียงธรรม 

2) ชี้คน ชี้โทษ ชี้ทางออก  กลาวคือ ชี้คน เปนการพิจารณาเปนรายบุคคล ใครทํา

อะไร อยางไง ที่ไหน ใหเห็นถึงการกระทําของแตละคนเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน สวนชี้โทษคือ

อธิบายถึงโทษจากผลของการกระทํา จะสงผลเสียตอคนอ่ืนและสังคมเชนไร เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกและ

คิดได หรือเกิดความละอายตอการกระทําของตนเอง  และช้ีทางออก หมายถึง แนะนําชี้ออกของ

ปญหา ชี้ทางสวางใหทั้งสองฝายหาทางออกรวมกันวาควรทําอยางไร  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับ

ทุกฝาย พรอมทั้งชี้ทางออกของชีวิตใหพบทางแหงปญหาใหกับผูกระทําความผิดใหนอมนําศีล 5 ไป

เปนหลักในการดํารงชีวิต 

3) ชี้ธรรม ไมชี้คน เปนสิ่งสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความยุติธรรมเปนอยางย่ิง  เพราะ

การจะพิจารณาอะไร หรือตัดสินอะไร  การกระทํานั้นตองใหเที่ยงตอธรรม ไมเที่ยงตอคน กลาวคือ 

ตองยึดธรรมหรือความถูกตองเปนใหญนั้นก็คือใหเที่ยงตอธรรม โดยไมถือบุคคลเปนใหญ เพราะเท่ียง

ตอธรรม อาจจะผิดตอคน เท่ียงตอคนอาจจะผิดตอธรรม แตถาจะใหเกิดความยุติธรรมก็ตองเท่ียงตอ

ธรรมเทานั้น 

4) ประโยชนสวนรวมตองมากอนประโยชนสวนตน หมายถึง การจะพิจารณาตัดสิน

เปนประการใดทุกคร้ังก็จะยึดถือประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของมหาชนมากอน  แตในเวลา

เดียวกันก็จะไมใหสงผลกระทบตอประโยชนสวนบุคคลเชนกัน  

 ดังนั้นจะเห็นวาวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดของพุทธศาสนาวิธีการนั้นจะ

ยืดหยุนพลิกแพลงแตจะไมทิ้งหลักการ กลาวคือ จะใชวิธีการที่ใหสอดคลองกับบริบทของขอเท็จจริงที่

เกิดข้ึนแตยังคงยึดมั่นในหลักการคือ ความถูกตอง ชอบธรรม และมีความยุติธรรมเปนแกนสาร ท้ังยัง

ตองคํานึงถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวมเปนสารัตถะ และบุคคลท่ีจะมาทําหนาที่ในการชี้ธรรมให

เกิดขึ้นตองตั้งมั่นในอคติ 4 ตองมีความเปนกลางเที่ยงตอธรรม โดยไมยึดติดกับตัวบุคคลใด ๆ ท้ังสิ้น 

รวมทั้งตองเปนบุคคลท่ีสังคมหรือคูกรณีใหการยอมรับดวย อน่ึงวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิด

ของพุทธศาสนานอกจากจะความยุติธรรมเกิดขึ้นตอคูกรณีหรือสังคมสวนรวมแลว ยังมุงหวังใหความ
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ยุติธรรมเกิดข้ึนกับปจเจกบุคคลโดยการทําใหใจตัวเองบริสุทธิ์ ยึดม่ันในคุณธรรมเม่ือมนุษยมีใจบริสุทธิ์

เปนธรรม ความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้น เห็นไดจากวิธีการสรางความยุติธรรมในมโหสถบัณฑิตทุกครั้งที่

ตัดสินคดีความก็จะแนะนําใหดําเนินชีวิตตามหลักของศีล 5 หรือวิธีการสรางความยุติธรรมในอัคคัญญ

สูตรเมื่อบุคคลใดไดรับมติจากมหาชนใหเปนผูปกครองก็ตองตั้งม่ันในหลักทศพิธราชธรรม  

 

5.3.3 ความเหมือนและความแตกตางวิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกกับพระ 

พุทธศาสนา 

วิธีการสรางความยุติธรรมระหวางของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา มีความเหมือนกันใน

ประเด็นท่ีมีกฎเกณฑที่เปนกติกาเพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการสรางความยุติธรรม สวนในประเด็น

ที่มีความแตกตางกันมีดังนี้ 

 1) วิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกเนนในการ  ชี้ผิด ชี้โทษ อยางเดียว 

กลาวคือ ชี้ตัวบุคคลผูกระทําความผิดพรอมทั้งใหลงโทษโดยผานกระบวนการทางศาล แตวิธีการสราง

ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาน้ันไมไดเพียงแตชี้ผิด ชี้โทษอยางเพียงอยางเดียว เพราะไดชี้ทางออก 

ทางออกในท่ีน้ีนอกจากจะเปนทางออกของปญหาแลว ยังชี้ทางออกของชีวิตใหกับผูกระทําความผิด

ดวยการนอมนําศีล 5 ไปเปนหลักในการดํารงชีวิตเพ่ือจะไดอยูบนหนทางแหงปญญารูดี รูชั่ว จะไมได

กระทําความผิดอีกครั้ง 

  2) วิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตก สําหรับตัวบุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ี

คนกลางวินิจฉัยตัดสินขอเท็จจริงตาง ๆ สามารถดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวไดเลย แตวิธีการ

สรางความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาคนกลางผูที่มาทําการตัดสินวินิจฉัยขอเท็จจริงนั้นตองถาม

คูกรณีกอนวาจะยอมรับในการทําหนาที่หรือไม ถาคูกรณีทุกฝายตกลงยอมรับ คนกลางถึงจะทําหนาที่

นั้นได และคนกลางก็ตองใหคํามั่นสัญญาตอหนาคูพิพาทดวยวาจะทําหนาที่ดวยความยุติธรรมดังได

ปรากฏในเรื่องของมโหสถบัณฑิต  

  3) วิธกีารสรางความยุติธรรมของตะวันตกจะยึดมั่นในตัวบทกฎหมายอยางเครงครัด  

แตวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดของพุทธศาสนายืดหยุนพลิกแพลงปรับวิธีการใหสอดคลอง

กับบริบทของขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน โดยอยูบนหลักการของความถูกตอง ชอบธรรม และมีความยุติธรรม

เปนหัวใจสําคัญ 

  4) วิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกมุงเนนใหความยุติธรรมเกิดข้ึนกับคูพิพาท

เทานั้นแตความยุติธรรมตามแนวพุทธศาสนาเร่ิมตั้งแตปจเจกบุคคลกลาวคือ มุงหวังใหความยุติธรรม

เกิดขึ้นในใจของมนุษยทุกคน โดยสงเสริมใหมนุษยไดมีการพัฒนาจิตใจของตน เปนผูที่มีใจบริสุทธิ์ 

เปนธรรม ความยุติธรรมก็จะเกิดข้ึนกับสังคมสวนรวมไดอยางแนแท 

  ดังนั้นจะเห็นวาความแตกตางวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกกับ

พระพุทธศาสนาส่ิงที่เห็นไดชัดเจนคือ ตะวันตกยึดตามวิธีการที่ถูกบัญญัติไวในตัวบทกฎหมายอยาง
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เครงครัดกฎหมายบัญญัติไวอยางไรก็ปฏิบัติไปตามนั้น สวนวิธีการของพุทธศาสนาไมมีรูปแบบที่

ตายตัวปรับใชใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นแตก็ยังยึดมั่นในหลักการของความยุติธรรม และ

วิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกจะมุงหวังใหความยุติธรรมเกิดข้ึนแคเพียงภายนอกเทานั้น แต

พุทธศาสนามุงหวังใหเกิดขึ้นตั้งแตภายในจิตใจของมนุษย ใหมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และนํามาสูความ

ยุติธรรมภายนอก 

 

5.3.4 วิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอประเทศ

ไทย 

สําหรับประเทศไทยไดรับเอาทั้งแนวคิดและรูปแบบวิธีการสรางความยุติธรรมของตะวันตก

มาใชทั้งหมด เพราะวิธีการสรางความยุติธรรมของประเทศไทยในปจจุบันไดยึดเอาตามตัวบท

กฎหมายเปนใหญ กฎหมายวาไวอยางไรก็วากันกันไปตามนั้น โดยใหศาลเปนผูใชกฎหมายเพ่ือสราง

ความยุติธรรมใหเกิดขึ้นเห็นไดจากหลายตอหลายครั้งท่ีมีคําพิพากษาออกมา แตเปนคําพิพากษาที่

สวนทางกับความรูสึกของคนในสังคม จนเกิดกระแสการตอตานของสังคมเปนอยางย่ิง เชน คํา

พิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดํา อ.3060/2552 ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี้ 

เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ศาลไดอานคําพิพากษาฎีกา คดีหมายเลข

ดํา อ.3060/2552 เร่ืองมีอยูวา นายสุรัตน มณีนพรัตนสุดา เปนลูกจางเก็บขยะประจําเขตสะพานสูง 

กองรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร โดยปกติเม่ือเก็บขยะแลวจะแยกขยะที่อันไหนท่ีพอขายไดก็

นําไปขายเปนการหารายไดเสริมใหกับตนเองดวย จากขอเท็จจริงนายสุรัตน ไดนําแผนซีดีที่เก็บไดจาก

ถังขยะที่คนนํามาทิ้งไปวางขาย จึงถูกดําเนินคดีในความผิดฐานประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน 

หรือจํานําภาพยนตร ตามความผิดพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 ในท่ีสุดตองรับ

ผิดดวยการจายคาปรับเปนจํานวนเงิน 133,400 บาท หากไมมีเงินชําระ ใหกักขังแทนคาปรับไมเกิน 

1 ป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 และมาตรา 30 

เมื่อมีคําพิพากษาฎีกาเปนเชนนี้จึงสงผลใหคนในสังคมวิพากษวิจารณวาเปนคําตัดสินท่ีไมมี

ความยุติธรรม หรือไมเปนธรรมเอาเสียเลย มีทั้งกระแสตอตานจากภาคสังคมเปนจํานวนมาก เพราะ

สิ่งที่ตัดสินออกมามันขัดตอมโนสํานึกของคนในสังคม ซ่ึงพิจารณาจากขอเท็จจริงจะเห็นวานายสุรัตน 

ไมมีใจคิดชั่ว หรือไมมีเจตนาท่ีจะกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตการกระทําของนายสุรัตนกลับเปนสิ่งที่

นายกยอง และคนในสังคมควรเอาเปนแบบอยาง เพราะนอกจากจะทํางานประจําเปนพนักงานเก็บ

ขยะ แตก็ไดนําส่ิงของอันไหนท่ีพอจะขายไดที่เก็บไดจากถังขยะไปวางขายเพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัว  

และสําคัญคือตองเรงรีบหาเงินเพ่ือไปจายคาคลอดลูกใหกับภรรยา ถือวาเปนบุคคลท่ีทําหนาที่หัวหนา

ครอบครัวไดอยางดียิ่ง 

สาเหตุที่ทําใหเปนเชนนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีสังคมไทยไดนําเอาวิธีการสรางความยุติธรรม

ตามแนวคิดตะวันตก ซึ่งมีฐานคิดมาจากสํานักความคิดกฎหมายบานเมืองมาเปนบรรทัดฐาน กลาวคือ
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ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายที่ออกโดยรัฏฐาธิปตยอยางเครงครัด โดยท่ีไมมีหลักประกันไดเลยวารัฏฐาธิ

ปตยจะบัญญัติกฎหมายท่ีถูกตองชอบธรรม นอกจากจะรับเอาวิธีการสรางความยุติธรรมเหมือน

ตะวันตกมาใช หลักการดังกลาวนี้ยังไดมีอิทธิพลตอผูพิพากษา นักกฎหมาย และนักวิชาการของ

สังคมไทยในปจจุบันเปนอยางมาก ดังเห็นไดจากเมื่อมีคําพิพากษาฎีกาใหปรับนายสุรัตนเปนจํานวน

เงิน 133,400 บาท กระแสตอตานของประชาชนตอเรื่องนี้แรงมา โฆษกศาลยุติธรรมจึงตองออก

แถลงการณชี้แจงวา “ศาลพิพากษาครั้งนี้เปนไปตามการบังคับตามกฎหมาย ท่ีโทษปรับข้ันตํ่าสุดคือ 

ปรับ 200,100 บาทและศาลไดพิจารณาหาทางลดโทษใหแลว โดยลดใหเหลือ 133,400 บาท ศาลจะ

มีดุลพินิจเปนอยางอ่ืนไมได ซึ่งตองพิจารณาไปตามกฎหมาย” 

อยางไรก็ตามจะเห็นวาวิธีการสรางความยุติธรรมของสังคมไทยไดรับเอาแนวคิดตะวันตกมา

ใชในปจจุบันอยางเห็นไดชัดเจน ซ่ึงก็ทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม หรือไมอาจท่ีประสิทธิ์

ประสาทความยุติธรรมใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง เนื่องจากวิธีการสรางความยุติธรรมท่ีรับมาจาก

ตะวันตกถือหลักการท่ีวาตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด แมวาบางครั้งกฎหมายน้ันก็ไม

สามารถที่จะทําใหเกิดความยุติธรรมไดแตก็ตองปฏิบัติตามโดยไมอาจจะโตแยงไดโดยประการท้ังปวง 

นอกจากน้ีวิธีการสรางความยุติธรรมในสังคมไทยก็ยังไดรับอิทธิตามแนวคิดของพุทธศาสนาเชนกัน

ดังน้ี 

 วิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดพุทธศาสนาที่ไดมีอิทธิพลตอวิธีการสรางความยุติธรรม

ของไทยจะเปนเร่ืองของหลักการท่ีใหผูพิพากษาหรือคนท่ีจะมาทําหนาท่ีในการสรางความยุติธรรม

ตองยึดถือดวยจิตวิญญาณคือ อคติ 4 หรือวิธีการตัดสินคดีความตองใหเที่ยงตอธรรม (อวิโรธนะ) 

วิธีการนั้นจะไมไปยึดติดในตัวบุคคล รวมท้ังตัวบทกฎหมายดวยถาหากกฎหมายนั้นไมชอบธรรม ไม

ถูกตอง ซ่ึงถือวาเปนหลักการท่ีสําคัญของวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนา

ดังเชนเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตในคําพิพากษาฎีกา 455/121 เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2446 ในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

 ขอเท็จจริงตามคดีมีอยูวา มียายคนหนึ่งอายุ 80 ป ลูกก็ไดเสียชีวิตไปท้ังหมดและไมมีญาติ  

อ่ืน ๆ อีกเลย นอกจากหลานชายคนเดียวเทานั้น ซ่ึงยายทานน้ีมีทรัพยสมบัติที่เหลือติดตัวคือ กระบือ 

100 ตัว ราคาตัวละ 8 เหรียญ รวมราคาท้ังหมดก็คือ 800 เหรียญ ยายจึงไดยกสมบัติทั้งหมดของตน

คือกระบือ 100 ตัว ใหหลานชาย โดยมีความมุงหวังจะใหหลานเลี้ยงดูไปจนกวาชีวิตจะสิ้นลมหายใจ 

ตอมาหลานชายก็ไดแตงงานและหลานชายกับหลานสะใภไดมีลูกดวยกัน 2 คน ในเวลาตอมา

หลานชายไดเสียชีวิตโดยไมไดทําพินัยกรรมไว ซึ่งทรัพยสมบัติทั้งหมดของหลานชายไดแกเงิน 800 

เหรียญ และในระหวางท่ีหลานชายไดแตงงานกับหลานสะใภทั้งสองไดชวยกันทํามาหากินมีเงินเพ่ิม

ขึ้นมาอีก 200 เหรียญ 

อนึ่งกฎหมายมรดกในขณะนั้นจากขอเท็จจริงนี้ บุคคลท่ีจะไดรับมรดกจะมีแตเพียงหลาน

สะใภ (ภรรยาหลานชาย) และบุตรทั้ง 2 ของหลานชายเทานั้น ยายจะไมมีสิทธิไดรับมรดกของ
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หลานชายแมแตบาทเดียวจึงสงผลทําใหยายไมมีทรัพยสินเงินทองเพ่ือใชดํารงชีวิตและไมมีอะไรกิน

อาจจะทําใหอดตายไดในที่สุดตอมาคดีนี้ไดขึ้นสูศาลฎีกา องคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาก็ไมสามารถทํา

อะไรไดเพราะกฎหมายเขียนไวเชนนั้น ศาลฎีกาจึงหาทางออกดวยการขอพระราชทานพระบรมราช

วินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพราะกฎหมายในขณะน้ันสามารถใหกระทําได 

พระองคทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยวา เงิน 200 เหรียญท่ีหลานชายกับหลานสะใภทํามาหาได ใหแบง

กันระหวางหลานสะใภกับลูกสองคน หลานสะใภใหไดครึ่งหนึ่งคือ 100 เหรียญ สวนลูกอีกสองคนได

คนละ 50 เหรียญ สําหรับเงิน 800 เหรียญจากกระบือ 100 ตัว ใหยายกับหลานสะใภแบงกันคนละ

ครึ่งเทา ๆ กันคือ ใหหลานสะใภ 400 เหรียญ และใหยาย 400 เหรียญ 

 ทั้งนี้จากคําพิพากษาฎีกาท่ี 455/121 ท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนขอเท็จจริงที่ชี้ใหเห็น

วาการตัดสินคดีน้ันไดรับอิทธิจากแนวคิดวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดของพุทธศาสนาเปน

อยางยิ่ง กลาวคือ ตามขอเท็จจริงนี้หากใชวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตก ที่ยึดถือหรือ

ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีบัญญัติไวอยางเครงครัดยายก็จะไมมีสิทธิไดรับมรดก และไมมี

ทรัพยสินเงินทองในการดํารงชีวิต เพราะทรัพยสินที่มีอยูก็ยกใหหลานหมดแลว โดยมุงหวังใหหลานได

เลี้ยงดูตนเองยามแกชรา ซึ่งในขณะน้ันยายก็อายุมากคงไมสามารถไปรับจางหาเงินได อาจจะทําให

ยายตองอดตายไดในท่ีสุด จึงเปนการตัดสินที่ไมยุติธรรมสําหรับยาย แตตามขอเท็จจริงนี้จากคํา

พิพากษาลวนไดรับอิทธิพลตามแนวคิดของพุทธศาสนา เพราะไมไดยึดมั่นตามตัวบทกฎหมายท่ี

บัญญัติไวในขณะนั้น แตการตัดสินไดมุงถึงความถูกตอง ชอบธรรม และความยุติธรรมเปนสารัตถะ

ของวิธีการสรางความยุติธรรม ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งยาย หลานสะใภและบุตรทั้ง 2 ตางก็ไดรับการแบง

มรดกอยางเปนธรรม และเกิดความยุติธรรมกับทุกฝายอยางเห็นไดชัดเจน 

 ดังนั้นวิธีการสรางความยุติธรรมของไทยในปจจุบันนี้เดิมทีแมวาจะไดรับอิทธิพลจากแนวคิด

ของพุทธศาสนาแตก็ถูกกาลเวลากลืนกินและวิธีการสรางความยุติธรรมตามแนวคิดของตะวันตกก็ได

เขามาแทนท่ี แมวาในหลักการใหบุคคลท่ีทําหนาที่เปนกลไกลในการสรางความยุติธรรมไมใหมีอคติ 4 

ซึ่งเปนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา แตก็ไมไดชวยใหมีความยุติธรรมเกิดขึ้นไดมากนัก เพราะไดยึด

ม่ันในตัวบทกฎหมายอยางเครงครัดโดยไมลืมหูลืมตา ไมวากฎหมายน้ันจะชอบธรรม หรือชั่วราย

เพียงใดก็พรอมที่จะสยบใหกับกฎหมายตลอดเวลา วิธีการสรางความยุติธรรมเชนนี้จึงเปนชองวางของ

ความยุติธรรม ทําใหกฎหมายเสมือนเปนโจรผูรายที่คอยทํารายผูบริสุทธิ์โดยที่ไมมีทางตอสูหรือโตแยง

โดยประการท้ังปวง 
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5.4 วิเคราะห “เปาหมาย” ความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกกับพระพุทธศาสนา 

 

 5.4.1 เปาหมายความยุติธรรมของตะวันตก 

เปาหมายของความยุติธรรมจะอาศัยกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการทําใหถึงเปาหมายและ

บรรลุวัตถุประสงคกลาวคือ กฎหมายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการวางโครงสรางของสังคม เชน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเปนเข็มทิศของสังคม เพราะเปนตัวแปรในการจะทําใหสังคมนั้นมี

ความเปนระเบียบ เรียบรอย เกิดความสงบสุข และสามารถเปนเครื่องในการสรางดุลยภาพใหเกิด

ข้ึนกับกลุมของคนในสังคมที่หลากหลายมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะจะเปนตัวชวยจัดสรร

ผลประโยชนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจใหเกิดดุลยภาพ 

รวมทั้งสามารถรักษาผลประโยชนของรัฐและคุมครองสิทธิของเอกชนใหมีความสมดุล และทําใหคนใน

สังคมสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติสุข ทั้งหมดท่ีกลาวมาคือเปาหมายความยุติธรรมตาม

แนวคิดตะวันตก 

 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่สําคัญอันจะทําใหความยุติธรรมบรรลุวัตถุประสงคหรือถึงเปา 

หมายไดก็คือกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายน้ันก็มาจากไหนไมได นอกจากรัฏฐาธิปตยเปนผูกําหนดหรือ

บัญญัติขึ้นมาเอง โดยถือวากฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตยบัญญัติขึ้นคือกฎหมายท่ีแทจริง จะไมมีกฎอ่ืนใดมา

สูงกวา ดวยเหตุผลนี้เองจึงทําใหความยุติธรรมตามแนวคิดตะวันตกไมบรรลุตามเปาหมายอันแทจริง

ของความยุติธรรม เพราะจะทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรม ในบางคร้ังทําใหรัฏฐาธิปตยสามารถ

ใชอํานาจตามอําเภอใจเพ่ือบัญญัติกฎหมาย และในท่ีสุดก็จะเปนรัฐเผด็จการตามกฎหมายโดยพฤตินัย 

จึงทําใหเกิดปญหาตามมา 2 ประการดวยกันดังนี้ 

  1) เจตนารมณของกฎหมายก็เพ่ือธํารงความยุติธรรมใหกับสังคมหรือเพ่ือใหความ

ยุติธรรมบรรลุตามเปาหมาย แตแทจริงแลวกฎหมายก็จะเปนเครื่องมือของนักการเมืองท่ีมีอํานาจ

ควบคมุองครฏัฐาธิปตยใชอํานาจบัญญัติกฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

รวมทั้งการกระทําใด ๆ ก็ตามแมวาการกระทํานั้นจะสงผลเสียตอประเทศชาติหรือขัดตอสามัญสํานึก

ของปุถุชนท่ัวไป แตรัฎฐาธิปตยก็จะอางเหตุผลวามีอํานาจกระทําไดตามกฎหมาย การกระทําของ

รัฏฐาธิปตยจึงเปนกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย ถูกตอง ชอบธรรมเสมอ เชน เหตุการณเกิดขึ้นใน

ประเทศเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรใชอํานาจออกคําสั่งใหฆาชาวยิว และการใชอํานาจ

ของฮิตเลอรก็ถือวาเปนการกระทําที่ถูกตอง ชอบดวยกฎหมายในขณะนั้น แตการกระทําดังกลาวน้ี

เปนการะกระทําท่ีขัดตอสามัญสํานึกของคนไปท่ัวโลก  

2) นักปรัชญาทุกยุคทุกสมัยในอดีตทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกจะพยายามคนหา

คําตอบวาอะไรคือความยุติธรรม และความยุติธรรมเปนอยางไร เพ่ือใหความยุติธรรมอยูคูกับสังคม 

แตในยุคปจจุบันมิติแบบน้ีจะหายไปไมมีใหเห็นอีกแลว เพราะมนุษยจะไมพยายามที่แสวงหาความ
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ถูกตอง ชอบธรรม และความยุติธรรม ไมวาอะไรจะเกิดข้ึนตลอดถึงผลของกฎหมาย และศาลจะ

พิพากษาตัดสินคดีความเปนประการใดแมวาจะขัดหรือแยงตอหลักความถูกตอง ชอบธรรม หรือขัด

ตอมโนสํานึกท่ีฝงรากลึกอยูใจจิตใจของมนุษยจะไมมีการโตแยงหรือเกิดความทุกขรอนและปฏิเสธกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนจะเขาใจวาตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว กฎหมายบัญญัติไว

เชนไรก็ตองปฏิบัติตามนั้น จึงทําใหคนไมยึดม่ันในความดี ความถูกตอง ชอบธรรม หรือความยุติธรรม 

เพราะจะยึดมั่นตามตัวบทกฎหมายอยางเครงครัด จึงเปนการยากนักที่สังคมจะเดินหนาไปสูเปาหมาย

ของความยุติธรรมได 

 

 5.4.2 เปาหมายความยุติธรรมของพระพุทธศาสนา 

เปาหมายความยุติธรรมจะมีอยู 2 แบบดวยกันคือ เปาหมายในทางโลกุตระ337และเปาหมาย

ในทางโลกียะ338โดยเฉพาะเปาหมายความยุติธรรมในทางโลกียะเปนเปาหมายความยุติธรรมในระดับ

ปุถุชนคนท่ัวไปซึ่งจะมีสิ่งที่เรียกวา สมมุติสัจจะ เปนหลักการท่ีสังคมไดรวมกันสรางขึ้น หรือเปนสิ่งที่

มนุษยบัญญัติข้ึนมาใชเปนบรรทัดฐานของสังคมเชน วินัย หรือกฎหมายจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําให

ไปถึงเปาหมายความยุติธรรมได ตามหลักการพุทธศาสนาวินัยหรือกฎหมายที่มนุษยบัญญัติตองมี

ความสอดคลองกับกฎของธรรมชาติ และกฎน้ีตองนํามาใชกับมนุษยก็ตองมีความสอดคลองกลมกลืน

กับธรรมชาติของมนุษยดวย กฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้นถึงจะมีความสมบูรณทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามเปาหมายของความยุติธรรมไดอยางแนแท 

อนึ่ง เปาหมายความยุติธรรมตามแนวคิดพุทธศาสนามุงหวังใหคนในสังคมไมมีการเอารัดเอา

เปรียบ สรางความสัมพันธของกลุมคนในสังคมและกลุมผลประโยชนตาง ๆ ใหเกิดดุลยภาพสามารถ

อยูรวมกันไดอยางปกติสุข และสงเสริมใหมนุษยไดมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางดานจิตใจและ

ปญญา มนุษยไดเชื่อวาเปนสัตวที่สามารถฝกฝนได เม่ือมนุษยไดรับการฝกฝนพัฒนาตนดีแลวยอมเปน

ผูประเสริฐ เพราะธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวประเสริฐ จะเปนสัตวประเสริฐไดตองมีการฝกฝน หรือ

พัฒนาตนอยูตลอดเวลาถึงจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามและนําสังคมใหเกิดความยุติธรรมได 

 ทั้งนี ้โดยธรรมชาติของมนุษยไดชื่อวาเปนสัตยวสังคม มนุษยจึงตองมาอยูรวมกันเปนหมู เปน

คณะพ่ึงพาอาศัยกัน มีความสัมพันธตอกัน นอกจากมนุษยจะมีความสัมพันธกันเองแลวมนุษยยังตองมี

ความสัมพันธกับธรรมชาติดวย ซึ่งสิ่งที่กลาวมานี้คือสารัตถะของเปาหมายความยุติธรรมสําหรับมนุษย 

ปญหาตามมาก็คือ จะทําอยางไรใหความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกันเอง และความ 

                                                           
337ธรรมท่ีทําใหพนจากกิเลส เชน มรรคมีองค 8 หรือ อริยสัจ 4 และเปนหนทางนําไปสูเปา 

หมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาคือ พระนิพพาน 
338ธรรมระดับศีลสําหรับการครองเรือนใหมีความสุข เชน เบญจศีล เบญจธรรม หรือ ทิศ 6 

เปนหลักธรรมสําหรับคฤหัสถท่ีจะทําใหชีวิตมีความเจริญรุงเรือง อยูดี มีสุข  
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สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เกิดความสมดุลอันจะเปนหนทางนําไปสูเปาหมายความยุติธรรม

ได ตามแนวคิดพุทธศาสนาก็ไดมีหลักการแกปญหาตรงน้ีไว เชนกันเพ่ือใหสังคมสามารถเดินไปสูเปา 

หมายของความยุติธรรมได หลักการน้ันก็คือ พรหมวิหาร 4 ประกอบไปดวย เมตตา กรุณา มุทิตา 

และอุเบกขา กลาวคือในชวงเวลาที่ชีวิตเขาเปนปกติสุขดี เราก็ตองมีจิตใจท่ีมีความปรารถนาดีตอกัน

เรียกวา ความเมตตา  ในชวงเวลาที่ชีวิตเขาตกตํ่าทุกขยากเดือนรอน เราก็ตองชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือให

เขาพนจากความทุกขนั้นเรียกวา กรุณา  และในชวงเวลาท่ีชีวิตเขาสูงขึ้นมีความเจริญรุงเรือง ประสบ

ผลสําเร็จในชีวิต เราก็ตองมีจิตใจที่ชื่นชม ปติ ยินดีกับเขาเรียกวา มุทิตาทั้ง 3 สถานการณที่กลาวมา

คือหลักปฏิบัติระหวางความสัมพันธของมนุษยดวยกันเอง  

สําหรับความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติจะใชสถานการณท่ี 4 คือ อุเบกขา ถือวาเปน

สารัตถะท่ีจะรักษาความสมดุลของสังคมไวได กลาวคือ เมื่อมนุษยละเมิดตอธรรม หรือสมควร

รับผิดชอบตอธรรม เราก็ตองมีอุเบกขาวางใจใหเปนกลางโดยปลอยใหเขาตองรับผิดชอบตอธรรม เพ่ือ

ดํารงไวซึ่งความสมเหตุสมผล หรือตามเหตุตามปจจัยทั้งหลายเพ่ือเปนตัวรักษาธรรมของสังคมไว 

อุเบกขา จึงเปนตัวแปรที่สําคัญทําใหเกิดดุลยภาพในจิตใจของมนุษยได และก็จะชวยทําใหเกิดผลภาย 

นอก 3 ประการอันจะนําไปสูเปาหมายของความยุติธรรมไดมีดังนี้ 

 1) ชวยรักษาบุคคล เพ่ือใหมนุษยไดรูจักมีความรับผิดชอบตอเหตุหรือผลตามความ

เปนจริงของชีวิต เชน พอแมชวยดูแลใหลูกของตนทําการงานบาง จะเปนการชวยฝกใหลูกไดมีการ

พัฒนาทักษะชีวิต และสามารดํารงชีวิตโดยพึ่งตนเองได 

 2) ชวยรักษาสังคม เพ่ือใหทุกอยางเปนไปตามกฎเกณฑของสังคมที่มีกติกาท่ีวางไว

โดยใหทุกคนตองปฏิบัติตามมี สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค อยางเทาเทียมกัน เชน ใครทําผิดตาม   

กต ิกา ของสังคม  ก็ตองรับผิดชอบตอการกระทําของตัวเอง  

  3) ชวยรักษาธรรม เม่ือใหทุกคนตองปฏิบัติตาม ก็จะไมใครลวงละเมิดธรรมหรือกฎ

กติกาของสังคม อันจะธํารงไวซึ่งความถูกตอง ชอบธรรม หรือความสมเหตุสมผล 

 อยางไรก็ตามจะเห็นวาหัวใจสําคัญของเปาหมายความยุติธรรมตามแนวคิดพุทธศาสนาก็คือ 

พรหมวิหาร 4 ที่จะเปนตัวชวยสรางสรรคสังคมใหเปนสังคมที่ทําใหมนุษยไมมีความเห็นแกตัว ไมเอา

รัดเอาเปรียบซึ่งกัน แตใหมนุษยมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือเกื้อกูล เชื่อมความสัมพันธ

ของกลุมคนในสังคมตาง ๆ ใหมีความเปนน้ําหนึ่งอันเดียว และดําเนินวิถีชีวิตอยูบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตอง ชอบธรรม เคารพมติของสังคมรวมกัน 

 

5.4.3 ความเหมือนและความแตกตางเปาหมายของความยุติธรรมในตะวันตกกับ

พระพุทธศาสนา 

ความเหมือนกันระหวางเปาหมายของความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเพ่ือให

สังคมไมมีการเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกันทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียม
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กัน และเพ่ือใหสังคมมีความเปนระเบียบ เรียบรอย และเปาหมายที่สําคัญคือ ความยุติธรรมจะเปนกล

ไกลท่ีจะทําใหกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมเกิดดุลภาพอันจะเปนสารัตถะที่สงผลใหกลุมคนใน

สังคมดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  

ความแตกตางของเปาหมายความยุติธรรมระหวางตะวันตกกับพระพุทธศาสนา มีความ

แตกตางกัน 2 ประการดวยกันดังนี้ 

1) ตะวันตกมุงหวังเพ่ือใหคนปฏิบัติตามกฎหมายอยูแตภายใตกฎหมายเทานั้นจะ

สงผลใหคนในสังคมตางคนตางอยูโดยไมสนใจกัน แตในพระพุทธศาสนานอกจากจะใหคนปฏิบัติตาม

และอยูภายใตกติกาของสังคมรวมกันแลว ยังมุงหวังใหคนในสังคมมีความเมตตาอารี ชวยเหลือเกื้อกูล 

มีน้ําใจตอเพ่ือนกัน  

2) ตะวันตกจะมุงหวังเพ่ือใหคนในสังคมไดศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือชีวิตที่ดีงามเทา 

นั้น แตในพระพุทธศาสนาจะใหความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาตนเปนอยางยิ่ง เพราะจุดเดนของ

พระพุทธศาสนาอีกอยางหนึ่งคือเชื่อวาผูฝกตนยอมเปนผูประเสริฐ ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงมุง 

หวังที่จะใหมนุษยไดศึกษาพัฒนาตนเองเปนอยางย่ิงยวด และที่สําคัญเปาหมายสูงสุดของความ

ยุติธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือมุงหวังใหมนุษยไดเขาถึงความจริงอันสูงสุดคือพระนิพพาน 

 

5.4.4 เปาหมายของความยุติธรรมในตะวันตกกับพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอประเทศ

ไทย 

เมื่อพิจารณาตั้งแตที่มาของความยุติธรรม หลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรม และวิธีการ

สรางความยุติธรรม ประเทศไทยปจจุบันนี้ลวนไดรับอิทธิจากตะวันตกทั้งส้ิน เปาหมายของความ

ยุติธรรมก็เชนเดียวกันเพราะประเทศไทยไดยกเอาหลักการของสํานักกฎหมายบานเมือง ตามแนวคิด

ของตะวันตกมาใชทั้งหมดเลยเปาหมายสูงสุดของความยุติธรรมก็คือทุกคนในสังคมตองปฏิบัติตาม

กฎหมายที่ออกมาจากรัฏฐาธิปตยเพื่อใหบานเมืองมีความเปนระเบียบ เรียบรอย  

ยกตัวอยางเชน ในกฎหมายไทยไดบัญญัติใหลงโทษผูกระทําความผิดดวยการประหารชีวิต 

ไดบัญญัติไวในกฎหมายตาง ๆ คือความผิดตอความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักร (ฐานะเปนกบฏ

หรือเพ่ือใหเอกราชของรัฐเส่ือมเสียไป ตามมาตรา 113 119 121 และ 127) ความผิดเกี่ยวกับการ

กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน (วางเพลิงเผาทรัพยในเหตุฉกรรจ ตามมาตรา 218 และ 224) 

ความผิดเก่ียวกับเพศ (กระทําอนาจารหรือขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาตนโดยขูเข็ญเปนเหตุ

ให ผูถูกขมขืนถึงแกความตาย ตามมาตรา 227 ทวิ,ตรี และ  280 ความผิดตอชีวิตมาตรา 288 289 

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา) เปนตน โทษประหารชีวิตที่กลาวมาลวนไดรับอิทธิจากตะวันตกผานมาทางสํานัก

กฎหมายบานเมืองทิ้งสิ้นก็เพ่ือปรามหรือทําใหคนเกรงกลัวและไมกลากระทําความผิด หรือกอความ

วุนวาย ความเสียหายตอผูอ่ืน อันจะสงผลใหบานเมืองมีความเปนระเบียบ เรียบรอย อยูดวยกันอยาง

สงบสุข   
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อน่ึงแมวาจะรับเอาอิทธิพลของตะวันตกแตในสวนนี้สังคมไทยก็ไดรับอิทธิจากพระพุทธ 

ศาสนามากเชนกัน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา  27  อธิบดีมีอํานาจ ออก

ขอบังคับ วาการศึกษา และการอบรมผูตองขัง และมาตรา  28  บรรดาเครื่องอุปกรณ ในการศึกษา 

และการอบรม  เชน  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช  สมุดหนังสือ  รัฐบาลเปนผูจัดหาให  แตผูตองขัง จะนําของ

ตนเองมาใชก็ได  จากสองมาตราท่ีกลาวมานี้ในทางปฏิบัติถือวารับเอาหลักการของพระพุทธศาสนาไป

ใชในดานการพัฒนาจิตใจ กลาวคือ จะนํากระบวนการทางพระพุทธศาสนาเชน ใหแสดงตนเปนพุทธ

มามกะ  สวดมนตทําวัตร จัดใหการเรียนธรรมศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรม คายธรรมะ หรือมีการ

นิมนตพระภิกษุเขาไปอบรมเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา หรือมีการจัดทําบุญตักบาตรในเทศกาลปใหม สงกรานต เปนตน ก็เพ่ือไปฟนฟู พัฒนา 

ขัดเกลาจิตใจ ของผูกระทําความผิดใหเขาไดรูจักผิดชอบชั่วดี แยกแยะดีชั่วได จะไดสํานึกในสิ่งที่เขา

ทําลงไปกลับตัวกลับใจเปนคนดีหรือไมกระทําผิดอีก 

ทั้งนี้หลักการท่ีกลาวมาน้ีคลองกับนิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางยิ่ง เพราะพระเดชพระคุณ

พระพรหมคุณาภรณ ไดกลาวไวในหนังสือนิติศาสตรแนวพุทธวากฎหมายตองสอดคลองกับธรรมชาติ 

กฎหมายท่ีจะนํามาใชในสังคมตองสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ การจะทําใหมนุษยมี

ชีวิตท่ีดีงาม เปนคนดี มีความยุติธรรม หรือทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุขไดก็ตอ

มนุษยไดศึกษา ฝกฝน อบรมตน เพราะธรรมชาติของมนุษยจะเปนผูประเสริฐไดก็ดวยการฝกฝน

เทานั้น ดังที่พระพุทธองคตรัสวา ผูฝกตนยอมเปนผูประเสริฐจะเห็นวาพระราชบัญญัติราชทัณฑที่

บัญญัติไวในมาตรา 27 และมาตรา 28 เปนการสรางโอกาสใหมนุษยไดฝกฝน พัฒนา และขัดเกลา

จิตใจของตนเอง จึงถือวาเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีจะสรางความสงบสุขใหสังคมทําใหมนุษยได

ฝกฝนตนเองเพ่ือนําไปสูชีวิตที่ดีงาม และไดเขาถึงความจริงของชีวิตอันถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของ

ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาดวย  

 อยางไรก็ตามผลจากการรับเอาอิทธิพลของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาวาดวยเรื่องเปาหมาย

ของความยุติธรรมมาใชในสังคมไทย เมื่อวิเคราะหถึงผลจากการรับอิทธิผลของตะวันตกจากการท่ี

บัญญัติกฎหมายประหารชีวิตผูกระทําความผิดเพ่ือกําราบ หรือปราม ไมใหคนกล ากระทําความชั่ว 

หรือเปนการตัดเนื้อรายใหพนไปจากสังคม ผูเขียนเห็นวาถาไดขึ้นชื่อวาเปนมนุษยปุถุชนก็ยังมีกิเลส 

รัก โลภ โกรธ หลง อยูเสมอจึงมีโอกาสท่ีจะขาดสติและทําผิดไดตลอด การไปตัดสินประหารชีวิตจึง

เปนการไมใหโอกาสเขากลับตัวกลับใจเสียเลยถือวาเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเพราะสังคมไทย

ปจจุบันนี้แมจะมีโทษประหารชีวิตแตจะเห็นวาการกออาชญากรรมในสังคมไทยเพ่ิมขึ้นทุกวันก็ยังไม

สามารถแกไขปญหาได  สวนผลจากการรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานั้นเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ

คือเริ่มแกที่จิตใจของมนุษย เพราะจะพัฒนาคนตองพัฒนาที่จิตใจ ดังพุทธพจนที่วา ใจเปนใหญ ใจ

เปนประธาน ใจเปนที่ตั้ง ทุกอยางสําเร็จไดดวยใจ เมื่อมนุษยไดพัฒนาเปนผูที่มีจิตใจดีแลวผูน้ันยอม
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เปนผูประเสริฐ จะสงผลทําใหเขาไดตระหนักรูวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว กลับตัว กลับใจเปนคนดี จะทํา

อะไรก็ตามก็จะมีสติพิจารณาไตรตรองใครครวญเสียกอนถึงลงมือทํา  
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       บทท่ี 6 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุป 

 

 วิทยานิพนธ เร่ือง เปรียบเทียบความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท และ     

กฎหมายไทย โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา Comparing Justice Between Western and Buddhism 

Theravada and Thai Law ผูเขียนไดศึกษาเก่ียวกับความยุติธรรม มี 3 ประเด็นดวยกันดังนี้ 

 ประเด็นที่หน่ึงจากการศึกษาพบวาสารัตถะความยุติธรรมของตะวันตกยึดถือตามตัวบท

กฎหมายที่รัฏฐาธิปตยบัญญัติข้ึน แตกฎหมายนั้นตองอยูภายใตเงื่อนไขของหลักความยุติธรรม (หลัก

กฎหมายท่ัวไป) ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมือง (Positive Law) และความยุติ 

ธรรมไดแปรสภาพมาเปนกฏหมาย โดยใหความสําคัญและไดคํานึงถึงคุณคาในเรื่องของการวางกฎ 

เกณฑหรือกติตาง ๆ ลงมาสูสังคมไดเปนอยางดี แตในอีกดานดวยเหตุที่มีแนวคิดที่วาคําสั่งหรือ

กฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตยบัญญัติขึ้นคือสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรม และมีความยุติธรรมอยางแนแทที่ทุกคน

ตองยึดถือและปฏิบัติตาม อยาเอาความดี ความชั่ว และความยุติธรรม มาเปนสิ่งเดียวกันกับกฎหมาย 

จึงทําใหเกิดชองโหวของความยุติธรรมข้ึน บางคร้ังอาจจะทําใหรัฏฐาธิปตยใชอํานาจตามอําเภอใจใน

การตรากฎหมายเพื่อเอ้ือตอผลประโยชนของตนเองและพวกพอง หรือเปนการตรากฎหมายที่เปนการ

ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน 

ประเด็นท่ีสอง จากการศึกษาความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทจะพบวา ความ

ยุติธรรมเปนหนทางที่ทําใหมนุษยเขาถึงความจริงสูงสุดของพระพุทธศาสนา กลาวคือมนุษยทุกคนเกิด

มาจะไมมีการแบงชนชั้นวรรณะ ทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเขาถึงความจริงสูงสุดคือ 

“พระนิพาน” ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาส่ิงสําคัญคือตองใหมนุษยมีพ้ืนที่สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาค เพราะเปนพ้ืนที่ของความยุติธรรม ย่ิงมีพ้ืนที่ใหมากเทาไหรก็ยิ่งจะทําให

มีความยุติธรรมมากขึ้นเทานั้น ปจจัยที่จะทําใหเกิดพ้ืนที่ตรงนี้ไดตองใหมนุษยทําแตกรรมดีรวมกัน 

โดยแบงการกระทําของมนุษยออกเปน 2 ประการ ประการแรก ความสัมพันธระหวางมนุษยดวย

กันเอง มี 3 สถานการณคือ ในยามที่เขาเปนอยูปกติสุข เราก็มีไมตรีจิต มีความปรารถนาดีตอเขาเรียก 

วา “เมตตา” ในยามที่เขาตกตํ่า ตกทุกขไดยาก เดือนรอน เราก็เห็นอกเห็นใจชวยเหลือเกื้อกูลใหเขา

พนทุกขเรียกวา “กรุณา” และในยามท่ีเขาขึ้นสูที่สูงชีวิตมีความเจริญรุงเรือง เราก็ตองพลอยยินดี ชื่น
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ชม สงเสริมสนับสนุนเรียกวา “มุทิตา”ประการท่ีสอง ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เมื่อ

มนุษยละเมิดตอธรรม หรือสมควรรับผิดชอบตอธรรม เราก็ตองวางใจใหเปนกลางโดยปลอยใหเขา

ตองรับผิดชอบตอธรรม เพ่ือดํารงไวซึ่งความสมเหตุสมผล รักษาความสมดุลของสังคมไว เรียกวา 

“อุเบกขา” และเบ้ืองหลังของอุเบกขาก็จะมี อคติ 4 คอยสนับสนุนหรือเกื้อหนุนเพ่ือใหมนุษยมีความ

เที่ยงธรรม (อวิโรธนะ) อันจะเปนการธํารงไวซึ่งความยุติธรรม และทุกอยางลวนเปนไปตามกฎแหง

กรรม เพราะกฎแหงกรรมถูกตองและเที่ยงแทยุติธรรมเสมอ  

ประเด็นท่ีสาม จากการศึกษาเปรียบเทียบความยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถร

วาทมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร และกฎหมายไทยไดรับอิทธิพลมาจากไหนและสงผล

อยางไรบาง จะพบวามีดังนี้ 

1) ความเหมือนของความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 ประการ  

     (1) มุงหวังใหคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน และความ

ยุติธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะเปนตัวแปรทําใหกลุมคนในสังคมหรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ใน

สังคมเกิดดุลยภาพ และทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

    (2) ในตะวันตกกฎหมายท่ีจะมาเปนกฎเกณฑของสังคม ตองสอดคลองหรืออยูภายใตหลัก

ความยุติธรรมตามกฎของธรรมชาติ (หลักกฎหมายทั่วไป) สวนพระพุทธศาสนา กฎหมายตาง ๆ ที่จะ

มาเปนกฎเกณฑของสังคมตองสอดคลองกับความยุติธรรมตามกฎของธรรมชาติ (ปรมัตถสัจจะ) 

2) ความแตกตางของความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาท มี 2 ประการ 

    (1) ตะวันตกกับพระพุทธศาสนามีฐานหรือเงื่อนไขของกฎหมายเหมือนกัน หลักการน้ี

ตะวันตกเรียกวา “หลักกฎหมายทั่วไป” สวนทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “หลักปรมัตถสัจจะ” เมื่อ

วิเคราะหถึงแกนสารแลวจะมีความแตกตางกันคือทั้ง 2 หลักการน้ีมุงหวังใหกฎหมายสอดคลองกับ

ความยุติธรรมในระดับที่สามารถนํามาเปนกฎเกณฑเพ่ือใชประครองใหสังคมหรือใหมนุษยดํารงชีวิต

อยูรวมกันไดอยางสันติสุขเทานั้นแตพระพุทธศาสนาไมหยุดเพียงเทานี้ เพราะหลักการน้ีเปนสิ่งที่ทําให

มนุษยสามารถเขาถึงความจริงสูงสุดของชีวิตคือ พระนิพพาน 

     (2) ความยุติธรรมระดับปจเจกบุคคลและระดับสวนรวมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนา

มีความแตกตางกัน กลาวคือ ความยุติธรรมระดับปจเจกบุคคลของพระพุทธศาสนาอยูบนหลักการ

ของความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา สวนตะวันตกจะอยูบนหลักการของลัทธิปจเจกบุคคล

นิยม (Individualism) ถือความเปนผูทรงสิทธิในทางกฎหมาย มีอะไรก็วากันไปตามกฎหมายเปนไป

ตามหลักการของ อุเบกขา สวนความเมตตา กรุณา และมุทิตาจะมีนอยมาก 

ความยุติธรรมระดับสวนรวม สําหรับแนวคิดของพระพุทธศาสนาเม่ือวิเคราะหดูจาก

สภาพบริบทสังคมของตะวันออกที่เปนถ่ินกําเนิดของพระพุทธศาสนา จะเห็นวาหลักความยุติธรรม

เปนคุณคาที่มีลักษณะเปนการเฉพาะบุคคลสวนตะวันตกแมคุณคาระดับปจเจกบุคคลไมถึงขั้นพระ

นิพพาน แตในดานการนําหลักความยุติธรรมออกมาเปนกฎเกณฑของสังคมสวนรวมไดดีกวาฝง
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ตะวันออกเพราะสังคมตะวันออกคุณคาจะอยูที่ปจเจกบุคคล ซึ่งตัวบุคคลมีคุณธรรมสูงมากแตไม

สามารถนําคุณคาเหลานี้ลงมาสูสังคมสวนรวมไดดีเหมือนสังคมตะวันตก 

ดังนั้นหลักความยุติธรรมของตะวันตกจะมองออกไปภายนอกคือถือตามตัวบท

กฎหมายสวนพระพุทธศาสนาจะมองเขามาภายในคือจิตใจของตนเอง ท้ังนี้เพ่ือใหสังคมเกิด “ดุลย

ภาพ” หลักความยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาควรเก้ือหนุนและไปดวยกันโดยบูรณาการ

ใหเขากับความเปนจริงของสังคมปุถุชนในปจจุบัน เพราะวาสังคมปุถุชนในปจจุบันที่เต็มไปดวยระบบ

ทุนนิยมยากนักท่ีจะทําใหมนุษยมองเขามาภายในจิตใจของตนเพ่ือสรางจิตสํานึกความยุติธรรมให

เกิดข้ึน จึงตองมีกฎหมายที่ชวยสงเสริมใหมนุษย “สรางจิตสํานึกความยุติธรรม” และตองมีกฎหมาย

คอยมาเปนเคร่ืองมือเพ่ือให “กฎแหงกรรมทํางาน” เพราะถารอใหกฎแหงกรรมทํางานอาจจะไมทัน

การ แตกฎแหงกรรมมีแนนอน แตก็ไมรูวากฎแหงกรรมจะปรากฏตอนไหนกวากฎแหงกรรมจะทํางาน

สังคมอาจจะลมสลายไปกอนก็ได 

3) กฎหมายไทยไดรับอิทธิพลมาจากไหนและสงผลอยางไรบาง ดังนี้ 

สังคมไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ดานบริบทสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดถึงวิถีชีวิตของ

คนในสังคมตั้งแตเกิดจนตาย และผูปกครอง ลวนไดรับอิทธิจากหลักคําสอนของพุทธศาสนาเปนอยาง

มาก จึงกลาวไดวาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไดฝงรากลึกลงในจิตวิญญาณของสังคมไทยก็วาได 

พุทธศาสนาเสมือนเปนลมหายใจของสังคมไทยท่ีไมอาจจะแยกออกจากกันได แมแตหลักความหลัก

ความยุติธรรมของสังคมไทยต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงยุคกอนที่จะมีการปฏิรูปกฎหมาย ถือวาเปนยุค

ธรรมะนิยม กฎหมายกับความยุติธรรมมีความเปนหนึ่งเดียวโดยมีธรรมะเปนแกนสารอยูภายใตเงื่อน 

ไขของคัมภีรพระธรรมศาสตร เม่ือโครงสรางของสังคมไทยตั้งแตผูปกครอง กฎหมาย ความยุติ  ธรรม 

บริบทสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในสังคม ทุกอยางมีความสอดคลองกลม กลืนเดินไป

ในทิศทางเดียวกันหมด ผลท่ีเกิดขึ้นคือทําใหสังคมเกิดความสามัคคีปรองดอง เปนสังคมที่ชวยเหลือ

เกื้อกูล มีน้ําใจไมตรี เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ตระหนักในบาปบุญคุณโทษ สังคมเกิดความยุติธรรมเปนอยางยิ่ง 

เมื่อสังคมไทยไดมีการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชการท่ี 5 หลักความยุติธรรมดั้งเดิมของไทย

ธรรมะนิยมตามคัมภีรพระธรรมศาสตร ไดถูกหลักความยุติธรรมของตะวันตกเขามาแทนที่ เม่ือรับเอา

หลักความยุติธรรมของตะวันตกมาใชในสังคมไทย ก็เหมือนเปนการรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกมา

ใชโดยปริยาย เพราะทฤษฎี หลักการตางๆ ถูกคิดขึ้นบนฐานของบริบทสังคม วัฒนธรรม ประเพณี

ตะวันตก เพื่อนํามาแกไขปญหาของสังคมตะวันตก แตบริบทของสังคมตะวันตกและสังคมไทยมีความ

แตกตางกันเปนอยางมาก เม่ือสังคมไทยนําแนวคิดของตะวันตกมาใชจึงสงผลทําใหคนในสังคมไทย

เกิดความขัดแยงกันระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทยและปญหาที่คนในสังคมไทยปจจุบัน

นี้เกิดความแตกแยกสามัคคีทุกระดับชั้น สาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากการท่ีเรารับเอาหลักความยุติธรรม

ของตะวันตกมาใชในสังคมไทยน้ันเอง  
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 อยางไรก็ตามจากการท่ีผูเขียนไดศึกษาวาดวยเรื่อง “ความยุติธรรม” จะพบวาปญหาของ

ความยุติธรรมในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนสังคมตะวันตก สังคมตะวันออก รวมท้ังหลักความยุติธรรมท่ี

อยูในกฎหมายไทย ปญหาลวนมาจากตัวของมนุษยทั้งสิ้นเพราะมนุษยเปนผูกําหนด ควบคุม หรือ

สมมติกฎหมายตาง ๆ ข้ึนมาเอง ถาตัวมนุษยไมมีพ้ืนฐานดานการฝกฝน พัฒนาจิตใจและปญญาเสีย

แลว ไมวากฎหมายหรือหลักความยุติธรรมท่ีสมมติกันข้ึนมาจะประเสริฐขนาดไหนในท่ีสุดก็จะไปไม

รอด เพราะมนุษยจะพยายามหาทางหลบหลีกเลี่ยงกฎหมายทุกวิถีทาง หรือไมเคารพไมเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติตามแมจะมีการบังคับหรือลงโทษอยางไรก็ตาม ในที่สุดก็จะลมเหลว เพราะตัวโครงสรางที่

มนุษยสมมติขึ้นมานั้น จะกรอนโทรมดวยตัวของมันเองจนหมดประสิทธิภาพ เชน มนุษยมีการสมคบ

กันเพ่ือหลบหลีกกฎหมายในทุกระดับชั้น แมจะมีการจัดตั้งองคกรตาง ๆ เพ่ือมาดูแลควบคุม หรือมี

โทษที่รุนแรงขึ้น ก็จะส้ินผล และท่ีเห็นไดในปจจุบันอยางชัดเจนคือมีการนําเอากฎหมายไปใชในทางที่

ผิดเจตนารมณ เพ่ือสนองความตองการผลประโยชนของตนเองและพวกพอง    

 ทั้งนี้ ตนเหตุของปญหามาจากตัวขอมนุษยเพราะในตัวของมนุษยนั้นมีความโลภ ความเห็น

แกตัว สิ่งเหลานี้จึงเปนปจจัยทําลายความยุติธรรมใหตายไปจากสังคม ความบริสุทธิ์ของมนุษยจึง

สําคัญกวาความยุติธรรม ถามนุษยไมบริสุทธิ์ ความยุติธรรมก็ไมเกิด  การจะทําใหมนุษยเปนผูมีความ

บริสุทธ์ิพระพุทธเจาทรงตรัสไวตองประกอบไปดวยคุณธรรม 4 ประการ คือ339หิริโอตตัปปธรรม สุกก

ธรรม สันติธรรม และสัปปุริสธรรม  

   1) หิริโอตตัปปธรรม อธิบายไดเปน 2 ประการ  หิริ หมายถึง ความละอาย

ใจ กับการกระทําที่ไมดี ความชั่ว หรือความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน บุคคลใดที่มีใจรังเกลียด 

หรือเกลียดชังตอการทุจริต คอรรัปชั่น คดโกง ฯ เปนนิสัยประจําใจ ถือวาบุคคลนั้นประกอบไปดวย

หิริอยางแนแท สวนคําวา โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอผลของการกระทําที่ไมดี ชั่วราย และ

ทําใหเกิดความเสียหายตาง ๆ กลาวคือ บุคคลที่มีสติปญญาพิจารณาไดวาสัตยโลกยอมเปนไปตาม

กรรม ตนเองเปนผูรับผลของกรรมที่ตนไดกระทําไวจะเปนกรรมดีหรือกรรมช่ัวก็ตามถือวาเปนบุคคลท่ี

ประกอบไปดวยโอตตัปปะอยางแนแท  หิริโอตตัปปธรรม จึงเปนคุณธรรมที่รักษาใจใหมั่นคงในการ

กระทําที่ดีงามทั้งในท่ีแจงและที่ลับ เมื่อหิริโอตตัปปะตั้งอยูที่ใดแลวก็จะสงผลใหศีลเกิดขึ้น ณ ที่นั้น

ดวยเรียกวาสุกกธรรม 

   2) สุกกธรรม หมายถึง ธรรมที่ขาวบริสุทธิ์ ธรรมท่ีทําใหมีจิตใจท่ีผองแผว  

ทําใหคนมีความประพฤติท่ีขาวสะอาด ละทุจริตคือ ทุจริตทางกาย ทุจริตทางวาจา ทุจริตทางใจ แตให

                                                           
339หิติโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร. 
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ตั้งมั่นในสุจริตคือ สุจริตทางกาย สุจริตทางวาจา สุจริตทางใจ เมื่อมีศีลแลวก็จะสงผลใหผูนั้นเกิดความ

สงบ เรียกวาสันติธรรม 

   3) สันติธรรม หมายถึง ความสงบ แบงเปน 2 ประการดวยกัน  ความสงบ

ภายนอกคือ ความสงบทางกาย สงบทางวาจา เชน ไมพูดใหเกิดความแตกแยกสามัคคี แตชักนําใหคน

มีความสามัคคีปรองดอง สวนความสงบภายใน คือ ความสงบทางใจ เชน ทําใจใหสงบจากความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เคร่ืองมือท่ีจะทําใหเกิดความสงบไดคือ สติ ความระลึกได และสัมปชัญญะ 

ความรูตัว จะกระทําอะไรตองมีสติสัมปชัญญะกลาวคือ สตินึกคิดกอนที่จะลงมือทํา กอนที่จะพูด หรือ

กอนที่จะกระทําการใด ๆ สวนสัมปชัญญะรูตัวในเวลาที่กําลังทํา กําลังพูด เปนตนทั้งนี้เม่ือเกิดความ

สงบเกิดขึ้นแลว แตมนุษยปุถุชนยังดํารงชีวิตอยูในสังคมยังเกี่ยวของอยูกับโลกจึงตองยึดถือและปฏิบัติ

ตามหลักการของสัปปุริสธรรมในการดําเนินวิถีชีวิตหรือจะกระทําการใด ๆ  

4) สัปปุริสธรรม หมายถึงธรรมของสัตบุรุษ ประกอบไปดวย 7 ประการ  

      (1) รูจักเหตุ คือ รูเหตุแหงความเสื่อมและความเจริญ 

      (2) รูจักผล คือ จะทําจะพูดจะคิดอะไรก็เปนไปโดยมีเหตุมีผล 

      (3) รูจักตน คือ รูจักภาวะของตนปฏิบัติใหเหมาะสมแกภาวะฐานะ 

      (4) รูจักประมาณ คือ รูจักความพอเหมาะพอดีในการประกอบกิจ 

      (5) รูจักกาลเวลา คือ รูจักกาลเวลาในการประกอบกิจใด ๆ  

      (6) รูจักชุมชน คือ เขาใจ เขาถึง และรูจักบริบทของสังคม   

      (7) รูจักบุคคล คือ รูจักจริตอัธยาศัย และความประพฤติของบุคคล 

  คุณธรรมท้ัง 7 ประการที่กลาวมานี้หากอยูกับบุคคลใดแลวถือวาเปน

สัตบุรุษ คือ เปนคนดี จะทําการใดก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี พรอมทั้งเปนเครื่องเชิดชูสงาราศรีทั้งทางโลก

และทางธรรมอยางยิ่งยวดอนึ่งเม่ือบุคคลใดเปนผูที่ประกอบดวยหิริโอตตัปปะ  ต้ังมั่นในสุกกธรรม  ใฝ

สันติและมีสัปปุริสธรรม พรอมดวยคุณธรรมทั้ง 4 ประการที่กลาวมาถือวาเปนบุคคลท่ีประเสริฐในหมู

มนุษย เปนหนทางแหงความบริสุทธิ์เปนมนุสสเทโว มนุษยผูเปรียบประดุจเหมือนเทวดา 

ดังน้ันเมื่อมนุษยมีการพัฒนาทางดานจิตใจและปญญา จะทําใหบุคคลนั้นมี

ความสามารถที่จะยับยั้ง ควบคุมพฤติกรรมของตนไปในทางที่เจริญ ถูกตองชอบธรรม กฎหมายก็จะ

เปนแคเพียงเครื่องมือมาชวยสงเสริมเก้ือหนุนใหมนุษยมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามเทานั้นแตถาจิตใจ 

และปญญาของมนุษยไมไดรับการพัฒนา มนุษยก็จะไมมีความสามารถที่จะยับยั้ง ชางใจ ควบคุม

พฤติกรรมของตนเองใหดีงามได แมจะใชวิธีการควบคุมเพียงแคภายนอกดวยการตรากฎหมายมา

ควบคุม มีบทลงโทษที่รุนแรง กฎหมายก็จะไรคาและเส่ือมดวยตัวของมันเอง ดังนั้นนอกจากจะ

บัญญัติกฎหมายเพื่อมาควบคุมพฤติกรรมของมนุษยแลว กฎหมายน้ันก็ควรที่จะชวยเกื้อหนุน สงเสริม

ใหมนุษยไดพัฒนาทางดานจิตใจและปญญาควบคูไปดวย เพื่อใหมนุษยเปนผูมีความบริสุทธิ์อันจะทํา

ใหธํารงความยุติธรรมอยูคูกับสังคมไดอยางมั่นคง 
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6.2 ขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาพบวาตัวท่ีจะมาเปนเครื่องมือสรางความยุติธรรมใหกับสังคมหรือเปนตัวแปร

ในการเชื่อมความสัมพันธของกลุมคนในสังคม หรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมใหเกิดดุลภาพ 

ตลอดถึงเปนกติกาใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข เครื่องมือนั้นก็คือ 

“กฎหมาย” ดังนั้นจากการศึกษาวาดวยเรื่อง “ความยุติธรรม” ผูเขียนมีความเห็นดังตอไปน้ี 

 

6.2.1  กฎหมายตองเปนหนึ่งเดียวกับความยุติธรรม 

 ความยุติธรรมจะธํารงอยูไดหรือไม ขึ้นอยูที่ตัวบทกฎหมาย กฎหมายจึงเปนกลไกท่ี

สําคัญอันจะทําใหเกิดความยุติธรรมได เพราะกฎหมายเปนเครื่องมือเพ่ือรักษาความยุติธรรม 

เปาหมายหรือจุดมุงหวังท่ีแทจริงของกฎหมายก็คือความยุติธรรม เมื่อกฎหมายบัญญัติออกมาโดยไมมี

จิตวิญญาณของความยุติธรรมเปนแกนสาร กฎหมายน้ันก็ไมอาจท่ีจะธํารงความยุติธรรมใหกับสังคม

ไดอนึ่งกฎหมายที่บัญญัติจึงตองมีความยุติธรรมเปนสารัตถะ จึงจะทําใหกฎหมายนั้นบรรลุตาม

จุดมุงหมายใหเกิดความยุติธรรมได 

ฉะน้ัน กฎหมายกับความยุติธรรมจึงตองเปนสิ่งเดียวกันไมอาจจะแยกออกจากกันได 

เพราะกฎหมายตองมีความยุติธรรมอยูในตัวของมันเอง จึงจะสามารถเปนเคร่ืองมืออํานวยความ

ยุติธรรมใหเกิดข้ึนไดอยางแทจริง 

 

6.2.2 กฎหมายควรสอดคลองกับบริบทของสังคม  

สังคมจะวันตกมีการคิดคนปรัชญากฎหมาย ทฤษฎี และหลักการของความยุติธรรม

ขึ้นมาก็อยูบนพื้นฐานของสังคมตะวันตกเพ่ือมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของตะวันตก ทฤษฏีตาง 

ๆ เม่ือนําไปใชในสังคมตะวันตกจึงไดผลดีเปนอยางยิ่ง เพราะวาปรัชญากฎหมายหรือทฤษฎีนั้นได

สอดคลองกับบริบทของสังคมตะวันตก 

  ทั้งนี้สังคมไทยก็เชนกัน แมจะรับเอาหลักการของตะวันตกมาใชก็ไมเสียหายอะไร 

แตไมควรไปวิ่งตามกนฝรั่ง กลาวคือ ไมควรที่จะเอามาทั้งแผง แตควรนําเอาเฉพาะจุดดี จุดแข็ง หรือ

ตรงไหนท่ีสอดคลองกับบริบทสังคมไทย ก็นํามาบูรณาการใหสอดคลองหรือใหอยูบนพ้ืนฐานของ

ศีลธรรมอันดีงามท่ีเปนรากเหงาของสังคมไทยอนึ่งกฎหมายจะเปนตัวสะทอนของวัฒนธรรม ประเพณี

ในสวนของจิตนิยม กฎหมายไทยก็ควรจะสะทอนวัฒนธรรม ประเพณีของไทยเพราะกฎหมายท่ีดีตอง

สอดคลองกับบริบทของสังคม ตลอดถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม

ดวย 
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  อยางไรก็ตามพ้ืนฐานของศีลธรรมอันดีงามท่ีฝงลึกในรากเหงาสังคมไทยตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบันก็คือพุทธศาสนา สวนสารัตถะสําคัญของปรัชญากฎหมายไทยก็คือคัมภีรพระธรรมศาสตร 

การจะบัญญัติกฎหมายหรือนําหลักการของตะวันตกมาบูรณาการใชก็ควรจะอยูบนพ้ืนฐานของส่ิง

เหลานี้ เพราะกฎหมายจะไดมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับบริบทของสังคม ตลอดถึงวิถีชีวิตของคนใน

สังคมไทย อันจะทําใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิและเกิดความยุติธรรมได โดยเฉพาะกฎหมายท่ีจะมา

เปนตัววางโครงสรางของสังคม ตองมีความมุงหวังที่จะรักษาส่ิงที่ทรงคุณคาของสังคมใหมีความมั่นคง 

เชน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เพราะท้ัง 3 สถาบันนี้เสมือนเปนเบาหลอหลอมหัวใจของ

คนไทยท้ังชาติ 

 

6.2.3  กฎหมายตองมีเจตนารมณเพื่อใหมนุษยมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือไมใหคนทําความชั่ว กลาวคือ ตรากฎหมายเพ่ือใหคนในสังคมละเวนจาก

ความชั่ว โดยสามารถควบคุมตนเองไมใหไปเบียดเบียนผูอ่ืนเพ่ือใหคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติ

สุข เชน ศีล 5 ท่ีถือวาเปนหลักสากลที่ทุก ๆ สังคมยอมรับหามไปละเมิดชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ

ผูอ่ืน ลวงละเมิดประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดหลอกลวง กลาวรายดูหม่ิน เหยียดหยามผูอ่ืน และ

บัญญัติขอกําหนดที่จะทําใหคนใชชีวิตโดยไมประมาทอันเปนสาเหตุใหคนไดกระทําความช่ัว 

2) มุงหวังใหคนทําความดกีลาวคือ ตรากฎหมายเพ่ือสงเสริม หรือสรางโอกาสใหคน

ไดทําความดี เชน มีความเมตตา กรุณา ประกอบอาชีพหรือเลี้ยงชีพโดยสุจริต สามารถยับยั้งควบคุม

ตนในทางกามอารมณ ไมใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส มีความซื่อสัตย ซื่อตรงท่ีสําคัญ

กฎหมายนั้นตองมุงหวังใหคนไดมีสติ สัมปชัญญะ เพ่ือจะไดฝกตน พิจารณาไตรตรองใครครวญ รูจัก

ยั้งคิด รูตัวเสมอวาอะไรควรทํา ไมควรทํา และใหการดําเนินชีวิตต้ังมั่นอยูในความไมประมาท 

3) สงเสริมใหคนไดมีการพัฒนาจิตใจและปญญา  มีคํากลาวอยูวา “จะพัฒนาการ 

ตองพัฒนาที่ประชาชน จะพัฒนาคนตองพัฒนาที่จิตใจ” มนุษยไดชื่อวาเปนสัตยที่สามารถฝกได 

มนุษยจะประเสริฐ รูดี รูชั่ว ก็ตอเมื่อผานการฝกฝนท่ีดีแลว เมื่อทุกคนในสังคมไดรับการพัฒนา

ทางดานจิตใจ และเรียนรูวิทยาการตาง ๆ ดวยดี จะทําใหคนในสังคมมีปญญารูไดวาสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก 

แยกแยะช่ัวดีได จะเปนหนทางที่จะนําประเทศไทยไปสูสังคมท่ีอุดมปญญาอยางแทจริง 
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