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หลักนิติธรรมกับปัญหาการศึกษาอบรมในสังคมไทย 
       
1. ความหมายของ “หลักนิติธรรม”  
   “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา  3 วรรคสอง ได้บัญญัติถึงหลักนิติธรรมไว้
ชัดเจนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยบัญญัติเป็นกรอบการใช้อํานาจและหน้าที่ของทุกหน่วยงานของรัฐใน
ประเทศของเรา ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือรัฐสภาหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้ง 7 
องค์กรน้ัน หรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานก็จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ไปในกรอบใหญ่ที่สุดของระบบ
กฎหมายของไทย คือ หลักนิติธรรม 
          “หลักนิติธรรม” เป็นคําที่ใช้ในระบบคอมมอนลอว์ เริ่มต้ังแต่ในประเทศอังกฤษโบราณเมื่อ
ประมาณคริสศตวรรษท่ี 13 สมัยที่กษัตริย์อังกฤษต้องยอมออกแม๊กนาคาต้ารับรองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน
ออกมา เรียกหลักการเหล่าน้ันว่า rule of law  ตลอดมาว่า การใช้อํานาจรัฐทุกกรณีจะต้องมีกรอบ มีธรรมะ
กํากับอยู่ด้วย แล้วก็ใช้ในความหมายค่อนข้างยืดหยุ่นและกว้าง ไม่ใช่เพียงแค่จะต้องปกครองกันด้วยกฎหมาย 
ปฏิบัติกันตามบทบัญญัติกฎหมายอย่างเดียว แต่กฎหมายทั้งระบบไม่ว่าในการสร้างกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย 
ตีความกฎหมาย ล้วนแต่จะต้องมีธรรมะของกฎหมายกํากับกฎหมายเหล่าน้ันอยู่อีกช้ันหน่ึง  
  ก่อนหน้า พ.ศ. 2550 หลักนิติธรรมยังไม่ใช่หลักกฎหมายในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติ
ของนักกฎหมายไทย หลักนิติธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานหลายสิบปีแล้ว แต่ว่าพวกเรารู้จักและเข้าใจหลักนิติ
ธรรมในมิติของปรัชญากฎหมายหรือแนวคิดเท่าน้ัน ยังไม่มีสภาพบังคับจริงในระบบลายลักษณ์อักษร 
เพราะฉะน้ัน โอกาสที่จะถูกนํามาใช้ในวงการกฎหมายจึงน้อย ส่วนใหญ่มักจะหลุดไปอยู่ในขอบเขตของด้าน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ซึ่งมีสภาพบังคับที่อ่อนล้ามาก รัฐธรรมนูญ 2550 นําเอาหลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกก็เท่ากับสถาปนาหลักนิติธรรมให้เข้ามาเป็นหลักพ้ืนฐานของระบบกฎหมายไทยเป็น
ครั้งแรกเช่นเดียวกัน และวางตําแหน่งอย่างจงใจไว้ที่มาตรา 3 ซึ่งเป็นมาตราที่วางระเบียบของการแบ่งแยก
อํานาจ การใช้อํานาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งเป็นอํานาจท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศน้ีเอาไว้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็น
อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ องค์กรตรวจสอบอิสระต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรต้องใช้
อํานาจหน้าที่ภายในกรอบของหลักนิติธรรม 
     ความหมายของหลักนิติธรรม ระดับแรก ของหลักนิติธรรมก็คือความหมายเดียวกันกับหลัก
นิติรัฐในความหมายอย่างแคบที่คนไทยเข้าใจกัน หรือที่นักรัฐศาสตร์นิยมพูดกันว่า rule by law , not by 
man น้ีความหมายอย่างแรกไม่ใช่เอาตามความพอใจ หรืออําเภอใจของผู้ที่กุมอํานาจรัฐ แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักกฎหมาย  ระดับที่สอง ที่มุ่งหมายกันก็คือการให้มี rule of law หรือ ธรรมะของกฎหมาย กํากับการ
บัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายอยู่อีกระดับหน่ึง ธรรมะของกฎหมายคือหลักความยุติธรรม
พ้ืนฐานที่สุจริตชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันตระหนักว่าเป็นรากฐานของระบบกฎหมาย ระบอบการ
ปกครอง และวิถีชีวิตของคนไทย จะต้องนํามาเป็นกรอบของกฎหมายทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติสร้าง
กฎหมายในระดับใด ต้ังแต่รัฐธรรมนูญลงไปถึงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้ง
จะต้องเป็นกรอบหรือธรรมะสําหรับการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารผู้ทรงอํานาจ และต้องเป็นธรรมะเป็น
กรอบสําหรับฝ่ายตุลาการที่จะวินิจฉัยตีความกฎหมายต่าง ๆ เหล่าน้ัน  ระดับที่สาม หลักนิติธรรมใน
ความหมายร่วมสมัยเวลาน้ีจะต้องก้าวขึ้นไปอีกระดับหน่ึง กล่าวคือ  หนึ่ง ต้องรวมถึงการยืนหยัดในหลักความ
เป็นอิสระและเป็นกลางของฝ่ายตุลาการ   สอง ต้องปกป้องพิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้วย  และ  สาม จะต้อง
สอดคล้องคือไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย ถ้าการใช้อํานาจของรัฐใดไปขัดแย้ง เซาะกร่อน หรือ
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ทําลายมาตรฐานขั้นตํ่าในอารยสากลประเทศแล้ว การใช้อํานาจน้ันแม้ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
ของประเทศน้ันก็ขัดต่อหลักนิติธรรมในระดับที่ 3 น้ี1 
  ดังน้ัน “Rule of law” ไม่เพียงแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมายเท่าน้ัน แต่ยังเป็นธรรมะของ
กฎหมายอีกด้วย  นิติ คือ กฎหมาย  ธรรมะ คือ ความชอบธรรมของกฎหมายเหล่าน้ัน  
 
2.  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงหลักนิติธรรมในวาระต่าง ๆ ก่อนรัฐธรรมนูญ 2550 
ดังน้ี 
   2.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานแก่ ผู้สอบไล่ได้
วิชาความรู้ช้ันเนติบัณฑิต ใน พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร สมัยที่ 33 ปีการศึกษา 2523   ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524    “...กฎหมายน้ันไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเคร่ืองมือหน่ึงสําหรับใช้ในการ
รักษาและอํานวยความยุติธรรมเท่าน้ัน  การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพ่ือรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพ่ือ
รักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของ
กฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...”  
  2.2 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานแก่นักกฎหมายใน
โอกาสต่าง  ๆ     “…กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม จึงไม่ควรจะมีความสําคัญย่ิงไปกว่า
ความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฏหมาย การพิจารณาคดีใด ๆ 
โดยคํานึงถึงแต่ความผิดความถูกตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ันดูเป็นการไม่เพียงพอ ต้องคํานึงถึงความ
ยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ของกฎหมายด้วยเสมอ...” 
   2.3 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานแก่คณะกรรมการจัด
งานวันรพี เมื ่อวันที่ 27 มิถุนายน 2516    “...กฎหมายมีไว้สําหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่า
กฎหมายมีไว้สําหรับบังคับประชาชน   ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ   กลายเป็นสิ่งที่
บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้ามกฎหมายมีไว้สําหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้
ด้วยความสงบ...” 
   2.4 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระราชทานแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2516     “...ถ้าคนเรามีความยุติธรรมในใจแล้ว สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุก
อย่างเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพราะว่าความยุติธรรมน้ีก็คือความคิดที่มีเหตุผล  คนเรามี
หน้าที่ใด มีศาสนาใดก็ตาม ถ้ามีเหตุผลแล้วสามารถที่จะปฏิบัติงานทําให้งานน้ันสําเร็จและเป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน…” 

2.5 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2515    “…ควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี...จําต้องคํานึงถึงความยุติธรรมเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมี
ความหมายและได้ผลที่ควรจะเป็น...”  
   2.6 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 

                                                 
1 จากการบรรยายพิเศษ “เร่ืองศาลรัฐธรรมนูญกับการดํารงหลักนิติธรรม”  ของท่านจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 14 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   
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ดุสิตาลัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2518    “…เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้ว จุดใหญ่ที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษา
ความยุติธรรมในบ้านเมือง จึงได้แก่การสร้างนักกฎหมายที่ดีที่จะสามารถวิเคราะห์และใช้กฎหมายได้ตรง
จุดประสงค์  ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างย่ิงที่จะให้ทุกคนสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีที่แท้ โดยฝึกตนให้มี
ความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย คือกล้าที่จะปฏิบัติการไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงท้ังตามกฎหมายและ
ศีลธรรม ไม่ปล่อยให้ภยาคติ คือ ความเอนเอียงไปด้วยความหวาดกลัวในอิทธิพลต่าง ๆ เข้าครอบงํา สําหรับเป็น
กําลังส่งให้ทํางานได้ด้วยความองอาจ มั่นใจ และมุมานะ  อีกประการหน่ึงต้องฝึกให้มีความเคารพเช่ือมั่นในสัจ
ธรรมคือความถูกต้องตามคลองธรรม ตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง  ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ไม่เห็นสิ่งอ่ืน
ใดว่าย่ิงไปกว่าความจริง สําหรับป้องกันมิให้ความอยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้น...”  
 
3.  นักกฎหมายในอุดมคติ 
  ในทุกประเทศมีความคาดหวังถึงนักกฎหมายในอุดมคติที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของสังคม
ซึ่งไทยเราเองก็มีการกล่าวถึงนักกฎหมายในอุดมคติ  กล่าวคือ 

3.1 นักยุติธรรม 
    “…การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์ส่วนหน่ึงคือมุ่งที่จะทําให้คนที่เข้ารับการอบรมไปทํางานได้ โดย
มีเป้าหมายคือต้องการสร้าง TECHNICIAN สร้างนักกฎหมายไปทํางานด้านกฎหมาย... น่าจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่
จะเปลี่ยนเป้าหมายให้ชัดเจนว่าระบบการฝึกอบรมหรือผลิตนักกฎหมายหรือบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ต้องอยู่ที่ว่าผลิตคนที่ไปเป็นนักยุติธรรม ไปเป็นคนที่มุ่งแสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมในสังคม... งานสร้างความ
ถูกต้องเป็นธรรมให้แก่สังคมเป็นงานที่ยาก มีอุปสรรคมากมายและต้องต่อสู้จริง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ตรงตําแหน่งไหนใน
กระบวนการยุติธรรม...”2 
           การที่เราจะเป็นนักกฎหมายที่เป็นนักยุติธรรมซึ่งใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความยุติธรรม
เพ่ือความสงบสุขของสังคม ไม่ใช่ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง    
  นักยุติธรรมต้องเป็นผู้ที่ฟังความทุกฝา่ย ด้วยใจเป็นธรรม ขบวนการต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
และช้ีแจงเหตุผลต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 
  จุดหมายปลายทางของกฎหมาย (หลักนิติศาสตร์) ในการอํานวยความยุติธรรมกับงานบริการ
ประชาชนของนักปกครอง(หลักรัฐศาสตร์) จุดจบอยู่ที่จุดเดียวกัน คือ “ประโยชน์ และความสุขที่เกิดแก่
ประชาชนที่เราไปดูแลเขา และทําให้เขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา”3 

   หลักการน้ี เห็นร่วมกันซึ่งมีที่มาจาก  พระปฐมบรมราชโอการของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ว่า  “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

                                                 
2 จากคําบรรยายท่านจรัญ  ภักดีธนากุล  คร้ังดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา  

ได้กล่าวไว้ เม่ือวันท่ี 8  เมษายน 2542       
3 จากคําบรรยายของท่านจรัญ ภักดีธนากุล คร้ังดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการ

อบรมคลังสมองของกรมการปกครอง (Think Tank) รุ่นท่ี 1 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2550 ณ อาคารสัมมนาคาร วังสวนสุนันทา 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

 

การใช้กฎหมาย 
(หลกันิตศิาสตร์) 

การบริหารการปกครอง 
(หลกัรัฐศาสตร์) 

เพือ่ประโยชน์สุข 
แห่งมหาชนส่วนมาก 
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    จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านจะทรงใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ เช่ือมโยงกันไม่มีการ
แบ่งแยก ส่วนคนที่ไปไม่ถึงไหนหรือไม่เข้าใจพระปฐมบรมราชโองการดังกล่าว ก็จะเห็นแต่ความขัดแย้งกัน
ระหว่างรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังไม่พยายามหาจุดร่วมที่จะเดินทางไปทางเดียวกันได้ เพราะจะเป็นหลักชัย 
จุดหมายปลายทางที่ทํางานไปให้ถึงจุดเดียวกัน 
   เมื่อครั้งพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนา (ค้นพบอริยสัจสี่) 
และบอกให้สาวกทั้งหลาย จงแยกย้ายไปคนละทาง เพ่ือนําพระธรรมวินัยออกไปเผยแพร่แก่มหาชนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้คนมีปัญญาเข้าใจ เข้าถึงพระธรรมวินัยเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  ดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ให้เป็นไป
เพ่ือพหุชนหิตายะ สุขายะ” (พหุชน คือ ผู้คน มหาชนจํานวนมาก   หิตายะ คือ ประโยชน์    สุขายะ คือ 
ความสุข)  น่ันก็คือ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนจํานวนมาก   
   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้พระราชทานคติธรรมแก่ท่านเจ้าเมืองเมืองหน่ึง
เก่ียวกับการบริหารประเทศไว้ว่า “เจ้าคุณเอ๋ย  อันอํานาจอยู่ที่ราษฎรเช่ือถือ  ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา จะ
ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณทําให้ราษฎรเช่ือถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง  
เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นกัน”  
   ดังน้ัน “เราจะต้องทํางาน เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนจํานวนมาก และต้องทําให้ราษฎรเขา
เลื่อมใสศรัทธาด้วย ”  ซึ่งเราควรยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการทํางาน   
   นอกจากน้ี ท่านจรัญ ภักดีธนากุล ยังให้ข้อคิดหลักการทํางานเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชน
และเพ่ือให้ราษฎรเลื่อมใสศรัทธา 6 ขั้นตอน  ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 
 
  (1) ต้องวิเคราะห์เป็น เราต้องสํารวจให้ได้ก่อนว่า ประชาชนหรือหมู่คณะที่เรารับผิดชอบอยู่ เขา
ต้องการการอํานวยความเป็นธรรมและการบริการแบบไหนที่เขายอมรับได้ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้อํานาจตามกฎหมาย
บ้านเมืองเท่าน้ัน ประชาชนทุกคนต้องการความถูกต้อง เป็นธรรม  ดังน้ัน เราต้องไม่ลืมอุดมการณ์ของเราที่ว่า “เรา
จะทํางานเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนจํานวนมาก ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม” เพ่ือให้ราษฎรเช่ือถือศรัทธา 
   (2) ต้องฟังความทุกฝ่าย  การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่ัวไปมักอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง  
กลไกที่สําคัญ คือ จะต้องฟังความทุกฝ่าย ขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นกลาง  เราต้องไม่หูเบา ต้องฟังหูไว้หู  ต้องไม่หูหนวก และถ้าแนบหูกับพ้ืนดินได้ด้วยก็จะดีมาก 
   ความเสื่อมของนักนิติศาสตร์ และนักปกครองจํานวนมากตกเหวเพราะกับดักของการใช้
กฎหมาย เพราะเขาหลงผิดคิดว่า “กฎหมาย”  คือ อํานาจ  ซึ่งมันจะค่อย ๆ เสื่อมลง ๆ บางครั้งเราทําอะไร
โดยไม่รู้สึกว่าเรา “ลุแก่อํานาจ” และ “ทรยศแก่อุดมการณ์” ที่ต้ังไว้  ไม่ได้ใช้อํานาจเพ่ือประโยชน์สุขของ
มหาชน  ไม่ได้ใช้กฎหมายเพ่ือให้ราษฎรเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

1. ตอ้งวเิคราะห์เป็น 

2. ตอ้งฟังความทุกฝ่าย 

3. ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม   

4. ตอ้งแยกแยะคนดี - คนเลว ใหเ้ป็น 

5.  ตอ้งไม่ลกัลัน่ เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมไม่ลาํเอียง 

     6.  ตอ้งไม่รุนแรง/หยอ่นยาน/มุทะลุเกินไป (เดินทางสายกลาง) 
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  (3) ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  สิ่งที่สังคมประชาธิปไตย ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ
มาก เป็นเง่ือนไขความถูกต้อง เป็นธรรม คือ การเปิดโอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 
กําหนดขั้นตอนการทํางาน  รับทราบผลสําเร็จของเรา และเราก็ต้องพร้อมที่จะยินดีรับความผิดพลาด โดยไม่
ผลักความรับผิดให้กับผู้อ่ืน สติปัญญาเราไม่สมบูรณ์ 100%  เราอาจเต็มไปด้วยความผิดพลาด  หากประชาชน
เสนอความคิดเห็นเพ่ือขอแก้ไขกฎหมายการให้บริการประชาชนใด ๆ ซึ่งเราไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
ก็ควรแจ้งเรื่องตามลําดับช้ันแล้วส่งมายังส่วนกลางให้ดําเนินการยกร่างกฎหมายตามที่ประชาชนเสนอแล้ว
แต่งต้ังคณะกรรมการภาคประชาชน โดยเชิญตัวแทนประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับกฎหมายฉบับน้ัน ๆ 
เพ่ือจะได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหลาย  ฉะน้ัน ต่อไปเราจะทํางานยากข้ึน 
จะต้องระมัดระวังจุดน้ีให้มากด้วย  เพราะที่ผ่านมาเรามักจะเผลอสรุปเร็ว โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน และ
บุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสียก่อน เรามักคิดว่าสู้เราทําเองเลยไม่ได้     
    (4) ต้องแยกแยะคนดี - คนเลว ให้เป็น   
  ท่านจรัญ ภักดีธนากุล ได้ต้ังคําถามผู้เข้าอบรมฯ (Think Tank) ว่า “ทําไมคนถึงเห็นแก่ตัว” 
  เพราะรากฐานของการทําอะไรที่ไม่ดี จะมาจากความ “เห็นแก่ตัว”  ย่ิงถ้าเราเห็นแก่ตัวมาก
เท่าใด ก็ย่ิงเหลือให้ประชาชนน้อยลงเท่าน้ัน  น่ันคือ เหลือสิทธิประโยชน์ส่วนรวมให้แก่มหาชนน้อยลง  ในหลัก
พุทธศาสนาที่สอนเรื่องการทําความดีไว้ว่า  
      “ความดี    คนดีทําได้ง่าย    คนช่ัวทําได้ยาก  
        ความช่ัว  คนช่ัวทําได้ง่าย   คนดีทําได้ยาก”    
  ท่านพุทธาสภิกขุ กล่าวไว้ว่า เหตุที่ทําให้คนเห็นแก่ตัว เพราะ “ตัวกูใหญ่” ย่ิงถ้าตัวกูใหญ่มาก
ก็จะเห็นแก่ตัวมาก  ถ้า “ตัวกูเล็ก”  ก็จะเห็นแก่ตัวน้อย เรียกว่า “อัตตา” ของแต่ละคนใหญ่แค่ไหนนั่นเอง 
และ “ตัวกู” ก็คือ สิ่งสมมุติ สักวันก็จะไม่มี “ตัวกู” 
   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงตรัสไว้ว่า  :  “รางวัลที่สําคัญที่สุดในชีวิต คือ การค้น
ไม่พบความช่ัวในตัวเรา” 
  (5)  ต้องไม่ลักลั่น เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ลําเอียง เราต้องไม่ตกเป็นทาสของความลัก
ลั่น เลือกปฏิบัติ ลําเอียง  ตามหลักธรรมที่สอนถึงข้อควรงดเว้น “อคติสูตร”  ได้แก่ความลําเอียง 4 ประการ ได้แก่ 
       1) ฉันทาคติ  = ลําเอียงเพราะความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ันเฉพาะสิ่ง 
    2) โทสาคติ   = ลําเอียงเพราะความไม่ชอบ/ความโกรธ 
   3) ภยาคติ     = ลําเอียงเพราะกลัว 
    4) โมหาคติ   = ลําเอียงเพราะความโง่เขลา/งมงาย/หลง/ไม่รู้ 
   ตัวอย่างเช่น วัสสะการพราห์ม (เจ้าเมืองแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย) ได้ถามพระพุทธเจ้าว่า 
“เราจะปกครองประเทศอย่างไรที่จะไม่ให้เสื่อมโทรม”  พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “ถ้าสังคมใดปกครองโดยอคติ
ทั้ง 4 ประการ สังคมน้ันจะเสื่อมโทรม แต่ถ้าสังคมใดปกครองโดยไม่มีอคติทั้ง 4 ประการ สังคมน้ันจะไม่เสื่อม
โทรม”  ฉะน้ัน การทํางานของเราต้องไม่ทําให้เสื่อมโทรม ถ้าตัวเราเส่ือมโทรม สังคมก็เสื่อมโทรม และ
ประเทศชาติก็จะเสื่อมโทรมตามไปด้วย     
   (6) ต้องไม่รุนแรง หย่อนยานจนเกินไป  อย่ามุทะลุดุดัน (เดินทางสายกลาง) 
     ทฤษฏีของหลักการนี้ คือ  “ความพอเหมาะพอควร”  เป็นเรื่องที่พูดลําบาก แค่ไหนจึงจะ
ความพอเหมาะพอควร ทั้งน้ี ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่จะบอกเราได้ว่า แค่ไหนคือมากไป น้อยไป 
  แต่สิ่งสําคัญที่ท่านจรัญ  ภักดีธนากุล  กล่าวไว้ว่า   “การท่ีเราจะประพฤติตัวแบบเดินทางสาย
กลางได้น้ัน” จะต้องรอบรู้  ไม่ใช่แค่  “รู้เขารู้เรา  รบ 100 ครั้ง   ชนะ 100 ครั้ง”  (ของซุนวู)  เท่าน้ัน    แต่จะต้อง
นําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ด้วย  ได้แก่  
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   1) รู้จักเหตุ  -  อุดมการณ์เราคือ “ทํางานเพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชนจํานวนมาก” 
เราต้องใช้อํานาจอย่างพอเหมาะพอควร ไม่ใช่ใช้อํานาจเพ่ือตีเมืองขึ้น ชีวิตเราเกิดมาก็เพ่ือสร้างบุญบารมี 
    2) รู้จักผล  -  ต้องทําให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในบริการของเรามากที่สุด 
              3) รู้จักตน - ต้องค้นพบตัวเราเองให้เจอก่อนว่า ว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงขึ้นเหมาะสมกับหน้าที่ 
   4) รู้จักประมาณ  - รู้จักประมาณตัวเองว่าทําได้หรือไม่ได้ 
   5) รู้จักกาล  - รู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนควร ไม่ควรอย่างไร 
   6) รู้จักชุมชน – รู้จักสถานที่ และพ้ืนที่โดยรอบ มีอะไรสําคัญ ๆ และอยู่ที่ไหนบ้าง  
   7) รู้จักบุคคล – รู้จักบุคคลรอบข้าง แนวร่วมกับเรา ผู้บังคับบัญชา/ใต้บังคับบัญชา 
   นอกจากน้ี ท่านจรัญ ภักดีธนากุล ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า  โดยทั่วไปเวลาเราฝึกปฏิบัติธรรม มักจะ
ต้องเร่ิมต้นที่การถือศีล เมื่อมีศีลแล้ว ก็จะเกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิมาก ๆ  ก็จะเกิดสติและปัญญาตามมา   แต่ใน
ความเป็นจริงเวลาที่เราปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะพบว่าตรงกันข้าม คือ  ปัญญาจะมาก่อน  (เหมือนหัวรถจักร 
โบก้ีแรก จะเป็นผู้นําขบวนไปยังจุดหมายปลายทางได้  แล้วศีลจึงเกิด  เพราะศีลเกิดจารการขัดเกลา  พอเกิด
ศีล แล้วสมาธิจึงเกิดภายหลัง   เช่น  ทําไมเราไม่รับสินบน  ก็เพราะเรามีปัญญาตัดสินใจท่ีจะไม่รับ  น่ันคือ 
เหตุผลที่ว่า ปัญญาจะมาก่อนศีลและสมาธิ  
   ในฐานะที่ต้องไปทําหน้าที่อํานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ต้องยึดหลักปฏิบัติ  
ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมในเรื่องกระบวนการ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลลัพธ์ 
  กระบวนการ  การปฏิบัติต้องถือเอาความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การจับกุม การแจ้งสิทธ์ิ วิธีการสอบสวน ฯลฯ  อย่าได้ละเลยข้ันตอนที่กฎหมายบังคับให้ต้องทํา เพราะหากไม่
ทําอาจจะทําให้การจับกุม หรือการสอบสวนไม่ชอบ อันจะเป็นผลสะท้อนกลับมาถึงตัวเองในภายหลังได้ 
 ข้อเท็จจริง  ต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะใช้วิธีการสืบสวน หรือ
สอบสวน ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งสองด้าน ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหา  
  ปัญหาข้อเท็จจริงคือ  ปัญหาที่เราไม่มีทางรู้เองต้องฟังจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย 
แล้วช่ังนํ้าหนักว่าในประเด็นที่พิพาทกันน้ันจะเช่ือพยานหลักฐานของฝ่ายใดได้เพียงไร  ซึ่งหลักฐานที่จะรับฟังได้
หรือไม่อยู่ที่ว่าหลักฐานน้ัน ๆ มีเหตุผลสอดคล้องกับสามัญสํานึกหรือไม่  
 ข้อกฎหมาย  ต้องแม่นและปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมายให้ครบถ้วน หากปรับข้อเท็จจริง
เข้ากับข้อกฎหมายไม่ครบ จะด้วยมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม อาจถูกมองว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์กับคดีน้ัน หรือ
อาจถูกร้องทุกข์กล่าวโทษว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องการนําตัวบทกฎหมายที่เหมาะสมมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริง และถ้า
กฎหมายไม่ชัดแจ้งก็ต้องมีการตีความกฎหมายคือ ต้องค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ได้  
 ผลลัพธ์  การสรุปผลต้องออกมาตามแนวทางแห่งข้อเท็จจริงและพยาน หลักฐาน ไม่เบ่ียงเบน
ไป เพราะมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามาแทรก 

3.2 นักกฎหมายท่ีดี คุณสมบัติของนักกฎหมายที่ดีได้ต้องมีองค์ประกอบหลายประการ ดังน้ี 
            1) ต้องมีจริยธรรมขั้นมูลฐาน    
               ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรี  กล่าวว่านักกฎหมายต้องมีจริยธรรม
ขั้นมูลฐาน  5  ประการ คือ   
    (1)  ยึดมั่นและปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเท่าน้ัน   

(2) ต้องรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพกฎหมาย  
(3) ต้องมีความละเอียด ประณีต สุขุม  
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(4) มีความพอเหมาะพอดี   
(5) มีสามัญสํานึก 

              หัวใจของจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย ได้แก่ การประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องชอบ
ธรรมตามกฎหมาย ศีลธรรม และประเพณี  และในกรณีที ่มีข้อขัดแย้งหรือมีความไม่ชอบมาพากล นัก
กฎหมายต้องมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้ากระทําในสิ่งที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วมีความเช่ือมั่นว่า
ถูกต้องเป็นธรรม และเป็นเรื่องในหลักการที่สําคัญที่เรียกว่า “PRINCIPLE   BEFORE   EXPEDIENCY    
หลักการมาก่อนความสะดวกสบาย”   เรื่องน้ีบางครั้งก็เป็นเรื่องยากในสังคมไทย และค่านิยมในเรื่องรู้สึก
เกรงใจ บางครั้งก็นําไปใช้อย่างไม่ถูกต้องอันทําให้จริยธรรมเสื่อมลงก็มี  นักกฎหมายที่ดีจึงพึงระวังไม่เห็นแก่
ความเกรงใจมากไปกว่าการรักษาความถูกต้องชอบธรรม 
 ตัวอย่างเช่น  กรณีหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ทําตามคําสั่งนักการเมืองหรือผู้บังคับบัญชา ทั้ง ๆ  ที่เป็น
เรื่องไม่ถูกต้อง  ผลสุดท้ายตนเองจะเป็นผู้รับผลกรรมอันน้ัน  โดยผู้สั่งไม่ต้องรับผิดชอบ 
 เกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ  (PROFESSIONAL  SOLIDARITY) สังคมของเรามีวิชาชีพต่าง ๆ 
อยู่มากมาย วิชาชีพกฎหมายก็เป็นวิชาชีพหน่ึง นักกฎหมายเปรียบเสมือนเป็นตระกูลหน่ึงในสังคม นักกฎหมาย
ทุกคนเสมือนเป็นบุคคลในตระกูล ใครทําอะไรดีเด่นก็ได้หน้าตาทั่วกัน ใครทําอะไรเสียหายก็เสียด้วยกันทั้ง
ครอบครัวเหมือนปลาที่อยู่ในข้องเดียวกัน  เรื่องน้ีเป็นเรื่องของเกียรติภูมิซึ่งนักกฎหมายด้วยกันช่วยสั่งสมกันมา 
และเกียรติภูมิน้ีมิได้เกิดขึ้นได้เอง และการรักษาเกียรติภูมิของนักกฎหมายไทย นักกฎหมายจะดีเด่นหรือเลวร้าย
แต่ผู้เดียวโดยไม่กระทบสังคมของนักกฎหมายมิได้  ผู้คนเขาศรัทธาก็เพราะส่วนหน่ึงอยู่ที่เกียรติภูมิ ซึ่งนัก
กฎหมายด้วยกันช่วยสั่งสมกันมา และเกียรติภูมิน้ีมิได้เกิดขึ้นได้เอง และการรักษาเกียรติภูมิของนักกฎหมายในแต่
ละสาขาน้ันก็จะทําไม่ได้ นอกจากเราทุกคนในวิชาชีพจะต้องช่วยกันเทิดทูนจริยธรรมและความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพของเราไว้  ผู้ใดยืนหยัดดํารงคุณธรรมและนําการพัฒนามาสู่วิชาชีพ เราต้องยกย่อง สรรเสริญ ผู้ใดทําให้
วิชาชีพของเราเสื่อมเสีย เราต้องร่วมกันป้องปรามหรือหาทางมิให้ผู้น้ันอยู่ในวงการวิชาชีพของเราต่อไป การ
ผนึกกําลังกันเพื่อผดุงเกียรติภูมินี้ เป็นจริยธรรมขั้นมูลฐานแห่งวิชาชีพของเรา ดังเช่น  พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่ผู้พิพากษาประจําศาลสํานักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระตําหนักเป่ียมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันศาลเป็นสถาบันซึ่งได้รับความไว้วางพระราช
หฤทัย ให้ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ เพราะสถาบันศาลยังมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
เหตุมีผล และมีความรู้ เป็นสถาบันที่มีเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ  
 จริยธรรมวิชาชีพกฎหมายขั้นมูลฐานอีก 2 ประการ คือ ความละเอียด ประณีต สุขุม  และ
ความพอเหมาะพอดี ล้วนแต่เป็นเรื่องสําคัญซึ่งก็มีความแจ้งชัดอยู่ในตัว ไม่ต้องขยายความอะไรอีกในช้ันน้ี 
 ในเรื่องสามัญสํานึกนับได้ว่าเป็นหัวใจในความเห็นในเชิงกฎหมายทีเดียว  อาจารย์กฎหมาย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งกล่าวว่า “นักศึกษาบางคนท่องจํากฎหมายตลอดจนลิขิตได้แม่นยํา แต่วินิจฉัยไม่ถูก 
สอบไล่ไม่ได้ จนถึงกับมีการเล่าเป็นข้อขบขันกันว่า   “ท่องกฎหมายที่ บ้านจนภรรยาจําได้ เถียงปัญหากับ
ภรรยา ครั้นมาถามอาจารย์ ความเห็นของภรรยาเป็นฝ่ายถูก”  ตามเรื่องที่เล่ามานี้จะเห็นได้ว่าสามัญสํานึกของ
ภรรยา ดีกว่าสามัญสํานึกของนักศึกษากฎหมายผู้น้ัน  ความสําคัญของสามัญสํานึกน้ี อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า 
ผู้ใดก็ตามท่ีมีความรู้ในทางกฎหมาย ได้รับปริญญาสูงส่งเพียงใดก็ตาม  ถ้าหากขาดเสียซึ่งสามัญสํานึกแล้ว  ก็คง
เข้าสุภาษิตที่  ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด  สิ่งที่พึงสังวรไว้ในเบ้ืองต้นก็คือ ไม่ว่าเรื่องใดที่เก่ียวกับกฎหมาย พึงต้ัง
ปัญหาถามตัวเองก่อนเสมอว่า โดยสามัญสํานึกเรื่องน้ันควรจะเป็นประการใด  
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  ตัวอย่างเช่น  พยานเบิกความว่า “หลังเกิดเหตุ พยานได้ยินเสียงคนปัสสาวะ พยานจําได้ว่า
เป็นเสียงจําเลยปัสสาวะ”  คําเบิกความนี้ไม่น่าเช่ือเท่ากับคําเบิกความของพยานอีกรายหน่ึงที่ว่า “เห็นหลัง
คนร้าย แต่จําหน้าได้เพราะรู้จักกันมาต้ังแต่เด็ก” 
      ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้กล่าวไว้ว่า  นักกฎหมายท่ีดีต้องมีเมตตา
ธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องหม่ันศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเพ่ิมเติมตลอดเวลา   และ
จะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นนักกฎหมายที่มีความสามารถและมีความพร้อมอยู่เสมอ  ถ้าหยุดเมื่อใดก็จะด้อย
ความสามารถและสูญเสียโอกาสที่จะทําความดีลงเป็นลําดับเมื่อน้ัน 
     -  เป็นนักกฎหมาย ต้องเคารพกฎหมาย  
   -  นักกฎหมายที่บุคคลทั่วไปจะเคารพน้ัน ต้องเคารพทั้งกฎหมายและศีลธรรม  

  - นักกฎหมายที่นักกฎหมายอ่ืนจะเคารพน้ัน ต้องเคารพทั้งกฎหมาย  ศีลธรรม 
และจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย   
    - นักกฎหมายที่ประสบความสําเร็จทั้งในวิชาชีพและส่วนตัวอย่างงดงาม  ต้องเป็น
นักกฎหมายท่ีตระหนักในสัจธรรมของกฎแห่งกรรม เป็นที่ผู้ที่เคารพทั้งกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพกฎหมาย  ด้วยใจสมัคร และจักปฏิบัติได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตลอดอายุขัยของตน 
 นอกจากน้ี ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร  องคมนตรี   ยังได้กล่าวอีกว่า  จริยธรรมขั้น
มูลฐานอีกประการหนึ่งของนักกฎหมาย คือ “กฎแห่งกรรม”   ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ทุกคนจะต้อง
ยึดถือ  คนที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงน้ัน เงินทองที่ได้มาเป็นของร้อนจะมีอันเป็นไป  เศรษฐีที่ร่ํารวยในทางมิชอบก็ดู
มีอาถรรพ์ ลูกหลานไม่ได้ร่ํารวยด้วย  
 กฎแห่งกรรม ใครทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือช่ัว ผู้นั้นก็จะได้รับกรรมอันน้ัน  ไม่มีใครก้าวล่วงกฎ
แห่งกรรมได้ กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่เที่ยงแท้และต้องเกิดอย่างแน่นอน สุดแท้แต่ว่าช้าหรือเร็วเท่าน้ัน 
กฎแห่งกรรมเป็นจริยธรรมขั้นมูลฐานของทุกศาสนา และควรถือกฎแห่งกรรมน้ีเป็นจริยธรรมขั้นมูลฐานของนัก
กฎหมายด้วย  ใครทําให้เราเจ็บใจ เราไม่ต้องผูกใจเจ็บและแก้แค้น เขาจะต้องได้รับผลร้ายน้ันเอง  ถ้าเราแก้
แค้นจะกลายเป็นเรื่องเวรไม่ระงับด้วยการจองเวร  ผู้ใดช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ แม้จะเป็นเรื่องปิดทองหลังพระ ผู้น้ัน
ก็จะได้รับผลบุญน้ัน  ไม่ช้าก็เร็ว  มีบุคคลอีกประเภทหน่ึงที่บุญก็ทํากรรมก็สร้าง บุคคลประเภทนี้ย่อมจะได้รับ
ผลกรรมทั้งดีและช่ัวผสมผสานกันไป เพราะกรรมช่ัวไม่อาจหักกลบลบกันไปกับกรรมดีได้ 
 อน่ึง  มีบุคคลเป็นจํานวนมากท่ีมีความขมข่ืนและผิดหวังในชีวิต คิดย่อท้อครุ่นคิดอยู่แต่ว่าจะ
ทําอะไรไปทําไม ทําไปก็ไม่ได้อะไร จึงไม่ยอมทําอะไรเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องทํา บุคคลประเภท
น้ีมองข้ามสัจธรรมในเรื่องกฎแห่งกรรมไปเสียสิ้น เมื่อตนเองไม่ได้ทําดีอะไรไว้เลย  ก็จะหวังผลดีอันใดได้เล่า 
 บางคนคิดว่าเราจะทําอะไรก็ได้  ล่วงละเมิดกฎหมายอย่างไรก็ได้  ขออย่าให้มีคนเห็นก็แล้ว
กัน  เมื่อไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่ต้องรับโทษทัณฑ์  แต่น่ันเป็นเรื่องของการทําผิดกฎหมายของบ้านเมือง อย่าลืม
ว่าเหนือกฎหมายยังมีกฎแห่งกรรม  การที่มีผู้รู้เห็นหรือไม่ ไม่สําคัญ  ถ้าตนเองรู้เห็นก็เพียงพอแล้ว  และ
จะต้องรับผิดชอบในผลกรรมอันน้ัน เพราะกฎแห่งกรรมน้ันอยู่ที่เจตนาของผู้กระทํา 
 มีเรื่องจริงที่สมควรเล่าสู่กันฟังเรื่องหน่ึง คือ  นายตํารวจช้ันผู้ใหญ่ท่านหน่ึงเล่าว่า ตอนที่ท่าน
ยังเป็นนักเรียนนายร้อยตํารวจอยู่น้ัน  ได้มีนายตํารวจช้ันผู้ใหญ่สมัยโน้นผู้หน่ึงมาเล่าประสบการณ์ของตนให้
นักเรียนทั้งช้ันฟังว่า    ท่านเคยไปปราบผู้ร้ายใจอํามหิตช้ันไอ้เสือ มีอยู่รายหน่ึงจับตัวมาได้ คนร้ายถูกใส่กุญแจมือ 
ท่านใช้ปืนพกจ่อยิงไอ้เสือรายน้ันในระยะเผาขน ค่อย ๆ ยิงทีละนัด  จนกระทั่งกะโหลกศีรษะตรงกระหม่อม
แตกกระจายกระเด็นจากศีรษะ  ต่อมาท่านมีบุตรเกิดมาที่กะโหลกศีรษะไม่มีกระหม่อม อยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิต  
แม้นายตํารวจผู้น้ันจะกระทําผิดอุกฉกรรจ์สถานใดก็ตาม การที่ท่านนําเอาประสบการณ์ของท่านเองมาเล่าให้
นักเรียนนายร้อยตํารวจฟังต้ังแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่น้ีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญ   เป็นเคร่ืองเตือนใจผู้ที่เป็น
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นายตํารวจรุ่นใหม่อย่างดีที่สุดในเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งคงจะไม่มีนักเรียนนายร้อยตํารวจคนใดในรุ่นน้ันจะลืม
เรื่องน้ีลงตลอดเวลาที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อยู่  อย่างไรก็ตาม  คนส่วนมากไม่เช่ือกฎแห่งกรรม เพราะกรรม
มิได้สนองตอบทันตาเห็นอย่างเรื่องที่เล่ามานี้ นอกจากน้ันเมื่อเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมแล้ว ก็ต้องเช่ือเรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิดด้วย มิฉะนั้นแล้วจะสงสัยว่าเหตุไฉน บางคนก็เกิดมาบนกองเงินกองทอง ทั้ง ๆ ที่ยังมิได้
กระทําความดีให้ปรากฏแต่อย่างใด บางคนเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ยากหรือพิการมาแต่กําเนิด ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มี
โอกาสได้กระทําช่ัวเลย    บางคนสะสมความดีไว้มากมาย แต่ก็หาได้รับผลดีจากรรมดีของตนที่ทําไว้จนชีวิตหา
ไม่  และยังมีบุคคลอีกมากหลายที่มุ่งแต่จะประกอบกรรมช่ัวสร้างความทุกข์ร้อนให้ผู้อ่ืนไว้เหลือคณานัป ก็ไม่ได้
รับผลร้ายจากกรรมช่ัวของตนเองในชีวิตน้ี กรรมเก่าอาจตามมาส่งผลในชาติน้ีหรือติดตัวไปส่งผลในชาติหน้า ภพหน้า 
เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่คนเราน้ันไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญหรืออุบัติเหตุ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผล มี
ที่มาและมีที่ไปตามกฎแห่งกรรม 
 ถ้าจะเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมก็ต้องเช่ือให้สนิท ถ้าเช่ือเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ ก็จะสับสน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่เช่ือครึ่ง ๆ กลาง มักจะไม่คํานึงถึงผลของการปฏิบัติตนที่มิชอบว่าจะส่งผลร้ายแก่ตนใน
ท้ายที่สุดอย่างไร  เพราะกิเลสบังตาอยู่ และกรรมก็มิได้ส่งผลให้เห็นทันตาเสมอไป 
  ตามหลักกาลามสูตรในพุทธศาสนา คือไม่ควรเชื่อเพราะตําราว่าไว้เช่นนั้น ไม่ควรเช่ือ
เพราะผู้สอนว่าไว้เช่นน้ัน  หากแต่จักต้องใคร่ครวญด้วยตนเอง ควรสังเกตด้วยตนเองจากเหตุการณ์ในชีวิตของ
ตนเองและจากเหตุการณ์ในชีวิตของผู้อ่ืนว่าเป็นจริงหรือไม่ จนตระหนักว่าความจริงเป็นอย่างไร  ผู้ใดตระหนัก
ในความจริงของกฎแห่งกรรมได้รวดเร็วเพียงใด ก็จะเป็นหลักประกันอยู่ในตัวเองว่า ผู้น้ันจะมุ่งแต่จะทําสิ่งที่ดี
สิ่งที่ชอบตลอดไปรวดเร็วขึ้นเพียงน้ัน น่ีคือกําไรแห่งชีวิตอันไม่มีสิ่งอ่ืนใดจักเปรียบปานได้ 
 2)  นักกฎหมายท่ีเป็นนักกฎหมายท่ีดีต้องเป็นผู้มีความประพฤติสุจริต  ด้วยกาย  วาจา  ใจ     

สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ระบบการศึกษาของประเทศไทยเรา เพราะเรามุ่งเน้นแต่การพัฒนา
ด้านองค์ความรู้และทักษะ มุ่งเน้นการให้ความรู้เพ่ือเอาตัวรอด ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กและ
เยาวชน ทําให้เด็กเหล่าน้ันโตขึ้นมาจะทําทุกอย่างเพ่ือตัวเอง โดยไม่คํานึงถึงส่วนรวม ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
ขาดระเบียบวินัย ขาดความซื่อสัตย์สุจริต มือใครยาวสาวได้สาวเอา โรงเรียนมุ่งสอนแต่วิชาการ ไม่ได้สอนความ
ประพฤติ (ครูสอนหนังสือไม่สอนคน)  ทําให้ประเทศเรามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ความไม่มีระเบียบวินัย ไม่
เคารพกฎหมาย ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต การไม่รู้จักหน้าทีค่วามรับผิดชอบของตนเอง ขาดความมุ่งมั่นและความ
อดทน ขาดความขยันหมั่นเพียร ไม่รู้จกัการเสียสละ และขาดจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม  ระบบการศึกษาของไทย
ทําให้พลเมืองของประเทศคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําตัวเป็นเหมือนปลวกมอดคอย
กัดกินบ้านเมืองของตัวเอง โดยไม่ได้คิดทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติถิ่นกําเนิด  ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ
การศึกษาในต่างประเทศ ระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคน
ต้ังแต่เด็ก  โดยมุ่งการปลูกฝงัอุปนิสัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน   
 3) นักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายที่ดีต้องรอบรู้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  

หากไม่รอบรู้กฎหมายทั้งหมดก็ไม่สามารถรักษาความยุติธรรมได้ ตัวอย่างเช่น 
     (1) กรณีมีปลัดอําเภอคนหน่ึง ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์
แล้วรับรองผลการตรวจสอบว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ จนมีการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สอบสวนแล้วมีมติว่า ข้อกล่าวหาเร่ืองทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีมูล แต่มีความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งความผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ก็ไม่ใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นมูลความผิดทางวินัย 
ตามนัยมาตรา 91(1) หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอัน
เป็นมูลความผิดอาญาตามนัยมาตรา 91(2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542   ที่จะต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา 92 และ มาตรา 93  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.จึงไม่มีอํานาจในการไต่สวนและมีความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยในฐานความผิด
ดังกล่าว และจะถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นสํานวนการสอบสวนทาง
วินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ปลัดอําเภอผู้น้ันไม่ได้   ดังน้ัน  การที่รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง โดยมติ อ.ก.พ. กรมการปกครองได้มีคําสั่งปลดปลัดอําเภอผู้น้ันออกจากราชการ ฐาน
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง โดยท่ียังไม่ได้สอบสวนตาม
มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 คําสั่งลงโทษดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
   (2) กรณีกรมการปกครองมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงโทษปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) จาก
ภาคทัณฑ์เป็นไล่ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ.กรมการปกครอง กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงในเรื่องทําการถอดพวงมาลัยเพาเวอร์จากรถยนต์สุขาภิบาลมาใส่รถยนต์ของตนเองในความผิดวินัยฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการและประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ปลัดอําเภอผู้น้ันได้อุทธรณ์คําสั่งโทษดังกล่าวและ 
ก.พ. ได้พิจารณาอุทธรณ์รายน้ีโดย ผู้อุทธรณ์แถลงด้วยวาจาแล้วตามทางการสอบสวนพยานหลักฐานฟังได้ว่า 
“ปลัดอําเภอผู้น้ีได้ไปขอยืมระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ของเทศบาล (สุขาภิบาล) จากนายกเทศมนตรี 
ในขณะนั้นมาติดต้ังกับรถยนต์ของตนเองและได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
ปลัดอําเภอตลอดมา และเมื่อมีการทวงถามจากเทศบาลก็ได้ถอดคืนให้ในที่สุด การกระทําของปลัดอําเภอผู้น้ี
เป็นเพียงความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ
จรรยาบรรณาของข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 ซึ่งเป็นกรณีความผิดวินัยเล็กน้อย ควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ ก.พ.   จึงลงมติให้รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งการให้กรมการปกครองลดโทษให้ปลัดอําเภอผู้น้ี จากไล่ออกจากราชการเป็นภาคทัณฑ์และสั่งให้
กลับเข้ามารับราชการต่อไป และรองนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมี
คําสั่งให้ดําเนินการตามมติ ก.พ.  กรมการปกครองจึงได้มีคําสั่งให้ปลัดอําเภอผู้น้ีกลับเข้ารับราชการตามคําสั่ง
รองนายกรัฐมนตรีฯ  
 (3) กรณีร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องถูกฉ้อโกง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 ซึ่งทางจังหวัด
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวล่วงเลยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว ทําให้หน้ีดังกล่าวขาดอายุ
ความ   ไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้     และสั่งให้ยุติเรื่อง มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือใครจะเป็น
ผู้วินิจฉัยช้ีขาด คดีใดขาดอายุความหรือไม่น้ัน ปกติคือศาล  แต่การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดในคดีอาญาและคดี
แพ่งจะต่างกัน ในคดีอาญาจําเลยจะยกข้อต่อสู้เรื่องคดีขาดอายุความไว้หรือไม่ก็ตาม   ศาลมีอํานาจหยิบขึ้นมา
วินิจฉัยได้เอง  เพราะเป็นข้อกฎหมายอันเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เน่ืองจากสิทธินําคดีอาญา
มาฟ้องย่อมระงับสิ้นไปเมื่อคดีขาดอายุความ (มาตรา 39(6) ประกอบมาตรา 195 วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)   ส่วนในคดีแพ่ง ถ้าโจทก์นําคดีที่ขาดอายุความมาฟ้อง และจําเลยไม่ยกเรื่อง
อายุความขึ้นต่อสู้  ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ (มาตรา 193/29 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์) บุคคลอ่ืนกระทําได้เพียงให้ความเห็นว่าน่าจะขาดอายุความเท่าน้ัน  ไม่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
 4) ในการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย   สิ่งสําคัญที่สุดที่นักกฎหมายท่ีเป็น 
นักกฎหมายที่ดีต้องรู้คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ ว่ามีอยู่อย่างไร  

หากไม่รู้ก็อาจทําให้ตีความ หรือปรับข้อกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน ๆ 
ได้ เช่น พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือควบคุมบุคคลที่ประกอบกิจการสถานบริการ
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือ



 11

รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ  ดังน้ัน กิจการใดแม้จะมี
ลักษณะเข้าเป็นสถานบริการ แต่ไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือเกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
กฎหมายก็ไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปควบคุม ดังน้ัน การที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองไปตรวจพบสถานที่ประกอบ
กิจการ   เช่น ร้านตัดผมสตรีที่มีการอบและนวดตัวอยู่ด้วย เป็นร้านห้องแถวห้องเดียว เจ้าของร้านเป็นช่างเอง 
มีพนักงานเป็นผู้ช่วย 2 คน ทํากิจการเพ่ือเลี้ยงชีพตามความรู้ความสามารถที่มี   ไม่เคยมีพฤติกรรมส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย   แต่การประกอบกิจการของร้านเข้าลักษณะสถานบริการ ประเภท มาตรา 3(3) สถานอาบอบ
นวด โดยมีผู้ให้บริการ แต่ไม่เคยขออนุญาตตามกฎหมายสถานบริการ  และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เราจะทําการจับกุมในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้ายึด
หลักการตีความตามลายลักษณ์อักษร ก็เป็นความผิดตามกฎหมายสถานบริการ แต่ถ้ารู้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าสถานประกอบการเช่นน้ี กฎหมายไม่ประสงค์จะควบคุม แต่การยกร่างกฎหมายน้ัน จะเขียน
บรรยายให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมย่อมเป็นไปไม่ได้  เราก็อาจจะปล่อยเลยไปไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว เอาเวลาไป
เข้มงวดกวดขันกับสถานบริการอ่ืนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียจะดีกว่า ในทางตรงข้ามถ้าเราเข้าไปจับกุมดําเนินคดี 
เป็นข่าวแพร่หลายไปในสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เราต้องคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการกระทําของเราหรือจะ
ตําหนิเรา  
 
4. ปัญหาหลักนิติธรรมในสังคมไทย 
 4.1 การทํางานของข้าราชการที่มุ่งประโยชน์ส่วนตน 
   ในปัจจุบันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามีข้าราชการจํานวนมากที่ทํางานมุ่งประโยชน์ส่วนตน 
ไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม  บางส่วนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ก็มีจํานวนมากท่ีไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ  
เน่ืองจากมีการสมยอมกันระหว่างผู้กระทําผิดและเจ้าหน้าที่  ดังตัวอย่างเร่ืองจริงของปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม   
       เรื่องที่หนึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของ
นายทะเบียนโรงแรมแห่งหน่ึง โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังได้ออกไปตรวจสอบ
ความถูกต้องสถานที่ ต้ังโรงแรมของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาต
มอบหมายแล้ว พบว่าผู้ขออนุญาตได้ก่อสร้างอาคารช้ันเดียว ก้ันกําแพงแต่ละห้องพักย่ืนออกไปด้านหน้าของ
ห้องพัก เพ่ือเป็นที่จอดรถของผู้มาใช้บริการได้ 1 คันของแต่ละห้องพัก พร้อมติดต้ังวัสดุอุปกรณ์สําหรับแขวน
ผ้าม่านสามารถรูดเปิดปิดได้ไว้ด้านหน้าทางเข้าห้องพักแต่ละห้อง แต่ขณะที่คณะกรรมการไปตรวจผู้ขออนุญาต
ได้ถอดผ้าม่านออกไว้ด้านข้าง  ซึ่งโดยวิญญูชนทั่วไปจะรู้ชัดแจ้งว่า สถานที่แห่งน้ีเป็นโรงแรมม่านรูด จึงเสนอ
ความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรมว่า ไม่ควรออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 
ข้อ 8 กําหนดว่า สถานที่จอดรถของโรงแรมท่ีอยู่ติดห้องพักต้องไม่มีลักษณะมิดชิดและต้องสามารถมองเห็นรถ
ที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา  กรณีน้ีจึงเป็นดุลพินิจของนายทะเบียนโรงแรมที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎ
กระทรวงฯ ว่า สถานที่จอดรถของโรงแรมน้ันไม่มีลักษณะมิดชิดและสามารถมองเห็นที่จอดอยู่ได้ตลอดเวลา
หรือไม่ แต่ไม่นานทราบว่าโรงแรมแห่งน้ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากนายทะเบียนโรงแรมผู้มี
อํานาจลงนามออกใบอนุญาตให้เรียบร้อยแล้ว โดยที่ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ แต่
อย่างใด เพราะผู้มีอํานาจคนน้ันได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่สูงเกินกว่าใบเสร็จรับเงิน 10 เท่า น่ันเอง 
 เรื่องที่สอง เป็นเรื่องเก่ียวกับกรณีการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพ้ืนที่อําเภอแห่ง
หน่ึง กล่าวคือ ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงได้นํากําลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนออกตรวจสถานบริการในเวลา
กลางคืนแล้วได้ตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การทํางานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2551  
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จํานวน 5 คน จึงได้ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวพร้อมตัวผู้จัดการร้านมา ณ ที่ว่าการอําเภอ โดยที่ไม่ได้ทําการ
สอบสวนหรือดําเนินคดีตามกฎหมายแต่อย่างใด  เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าภายในคืนน้ีนายจ้างจะต้องนําเงินมาให้
ปลัดอําเภอคนน้ีเป็นเงิน 30,000 บาท แล้วก็มารับตัวกลับไปได้เลย ซึ่งปลัดอําเภอคนน้ีมักมีพฤติกรรมใช้
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบในลักษณะเช่นน้ีเป็นประจํา  
   
 4.2 การละเมิดหลักนิติธรรมของ ส.ส. และ ส.ว. 
  ในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่การละเมิดหลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายบริหาร  แต่ปัจจุบันดังที่เป็นข่าวว่ามีการละเมิดหลักนิติธรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ   
ดังตัวอย่าง 
        เรื่องที่ 1  เรื่องคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว. พบกรณีตัวอย่างหลายประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นที่หน่ึง  เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับที่มา
ของ ส.ว.ที่ใช้ในการประชุมพิจารณาร่วมกันของรัฐสภามิได้เป็นฉบับเดียวกันกับที่มีการย่ืนญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 มาใช้ในการพิจารณาในวาระที่หน่ึงขั้นรับ
หลักการ แต่ได้นําร่างที่มีการจัดทําขึ้นใหม่ ซึ่งมีหลักการแตกต่างจากร่างเดิมที่เสนอไว้หลายประการ โดยไม่
ปรากกฎว่ามีสมาชิกรัฐสภาร่วมลงช่ือเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม่แต่อย่างใด มีผลเท่ากับ
ว่าการดําเนินการในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่รัฐสภารับหลักการตามคําร้องน้ี เป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคหน่ึง  
 ประเด็นที่สอง  เมื่อข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานทั้งหมดปรากฏว่า การกําหนดวันแปร
ญัตติร่างรัฐธรรมนูญในการประชุมรัฐสภาครั้งน้ี ที่ประชุมได้ลงมติให้กําหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน แต่ผู้ถูกร้อง
ที่ 1 ได้สรุปให้เริ่มต้นนับย้อนหลังไป 15 วันน้ัน (ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2556) ทําให้ระยะเวลาการขอแปรญัตติ
เหลือเพียง 1 วัน เท่าน้ัน เห็นว่า การเริ่มนับระยะเวลาย้อนหลังไปจนทําให้เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง 1 
วัน เป็นการดําเนินการที่ขัดต่อการประชุมและไม่เป็นกลาง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 125 วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง ทั้งขัดต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 ประเด็นที่สาม  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการ
พิจารณาญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในการออกเสียงลงคะแนนถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิกรัฐสภา
จะต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง เมื่อผู้ถูกร้องที่ 162 ได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและออกเสียงลงคะแนน
คราวละหลายใบ หมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องอ่านบัตรและกดปุ่มแสดงตนติดต่อกันหลายคร้ัง การดําเนินการ
ดังกล่าว เป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานของการเป็นสมาชิกรัฐสภา ขัดต่อข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ขัด
ต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกรัฐสภาได้ปฏิญาณตนไว้ และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตาม
บทบัญญัติมาตรา 126 วรรคสาม มีผลทําให้เป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต มิอาจถือว่าเป็นมติที่ขอบของ
รัฐสภาในกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ประเด็นที่สี่ ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดให้รัฐสภา
ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ให้มีดุลยภาพระหว่างกัน การแก้ไขเน้ือหารัฐธรรมนูญให้ 
ส.ว.มาจากการเลือกต้ัง เหมือนถอยหลงัลงคลอง ทําให้วุฒิสภากลับเป็นสภาญาติพ่ีน้อง สภาครอบครัว และสภาผัว
เมีย ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา นําพาไปสู่การผูกขาดอํานาจรัฐ ตัดการมีส่วนร่วมของปวงประชาหลาก
สาขาหลายอาชีพ นอกจากน้ี ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะบัญญัติขึ้นใหม่ โดยรวบรัดให้มีการประกาศใช้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยไม่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 ที่จะต้องส่งร่างกฎหมาย
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ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียก่อน ทําให้ฝ่ายการเมืองสามารถออก
กฎหมายได้ตามอําเภอใจโดยอาศัยเสียงข้างมากปราศจากการตรวจสอบ การดําเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องทั้งหมดในคดีน้ี จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ4 
  เรื่องที่ 2  เรื่องคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา ๑๙๐ และการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  พบกรณีตัวอย่างหลายประเด็น 
ดังน้ี 
  ประเด็นที่หน่ึง การปิดการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๙๐ ในวาระที่หน่ึงขั้นรับหลักการ เป็นการรวบรัดปิดการอภิปรายและปิดการประชุมเพ่ือให้
มีการลงคะแนนเสียงจึงเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ เอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายเสียงข้างมากโดยไม่เป็น
ธรรมอันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรม 
  ประเด็นที่สอง การกําหนดวันแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๙๐ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติย่อมไม่อาจนับเวลาย้อนหลังได้ แต่ต้อง
นับต้ังแต่วันที่ที่ประชุมมีมติเป็นต้นไป จนทําให้เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน ทั้งยังขัดแย้งต่อข้อบังคับ
การประชุมของรัฐสภาและไม่เป็นกลาง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหน่ึง และวรรคสอง อีกทั้งขัด
ต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง 
 ประเด็นที่สาม การที่ผู้ถูกร้องได้แก้ไขเพ่ิมเติมเน้ือหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 โดยเพ่ิมคําว่า “โดยชัดแจ้ง” ต่อท้ายประเภทหนังสือสัญญาต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ก่อให้เกิดอํานาจตีความแก่คณะรัฐมนตรีโดยอาจตีความอย่างแคบหรือการตีความอย่างจํากัดความ เพ่ือให้หนังสือ
สัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา เป็นการลดทอนอํานาจของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ให้เหลือเพียงอํานาจตรวจสอบหนังสือสัญญาใดที่มีบทให้เปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน เท่าน้ัน และเพ่ิมอํานาจให้
คณะรัฐมนตรีในการทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ จึงเป็นการทําลายดุลยภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลย์ 
ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ การกระทําดังกล่าวของผู้ถูกร้องจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๓ วรรคหน่ึง และวรรคสอง อันเป็นการกระทําเพ่ือให้บุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน้ี5  
 
5. การทําให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการของกฎหมายยึดม่ันในหลักนิติธรรม 
   ประเทศไทยมีบุคลากรที่เก่ียวข้องในกระบวนการของกฎหมายเป็นจํานวนมากท่ียังไม่ยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าในในเรื่องน้ีแต่อีกส่วนหน่ึงถึงแม้จะรู้ว่าหลัก 
นิติธรรมคืออะไรแต่ก็ไม่ได้นํามาปฏิบัติเพราะมุ่งที่จะใช้กฎหมาย ออกกฎหมาย และตีความกฎหมาย เพ่ือ
ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง ปัญหาคือทําอย่างไรที่จะทําให้คนที่เก่ียวข้องในกระบวนการของกฎหมายยึดมั่น
ในหลักนิติธรรม เป็นนักยุติธรรม หรือเป็นนักกฎหมายที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
  NELSON MANDELA อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ เป็นมหาบุรุษนักต่อสู้เรื่องการเหยียดผิวและเป็นแบบอย่างการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศกล่าวว่า “การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงคุณภาพมากท่ีสุดที่คุณจะใช้เปลี่ยนแปลงโลกได้” ดังน้ัน การท่ีทํา
ให้คนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของกฎหมายเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นนักกฎหมายที่
ดีจะต้องมีการให้การศึกษาอบรมปลูกฝังหลักธรรมท่ีสําคัญ โดยการอบรมปลูกฝังควรจะมีการอบรมปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็ก ซึ่งครอบครัว สื่อ และระบบการศึกษาจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
                                                 

4 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 15–18/2556 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 
5 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี  1/2557 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2557 
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เยาวชน ซึ่งในความเห็นของผู้เขียนคิดว่า  หลักธรรมที่สําคัญที่คนที่เก่ียวข้องในกระบวนการของกฎหมายควร
จะต้องมี คือ ความเป็นมนุษย์ หิริโอตตัปปะ อุเบกขาและอริยมรรค กล่าวคือ 

(1) มีความเป็นมนุษย์  คือ  มีศีลห้าเป็นอย่างน้อยเพราะมนุษย์จะเป็นผู้มีใจสูง  มีโพธิ  คือ  
มีปัญญาที่จะแยกแยะสิ่งดีสิ่งช่ัว สิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควร ส่วนคนที่ไม่ใช่มนุษย์จะมีจิตใจตํ่า ถูกครอบงําด้วยกิเลส
จนแยกแยะความผิดชอบช่ัวดีไม่ออก ดังน้ันโพธิจึงเป็นเคร่ืองทําความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับคน 
   ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า “โพธิ คือ ความรู้หมายถึงสติปัญญาที่จะช่วยให้รอดได้ โพธิน้ีเป็น
คุณสมบัติด้ังเดิมของจิตใจ คือจิตใจทุก ๆ ชนิดจะมีเช้ือของความเป็นโพธิ คือ  อย่างน้อยมันก็รู้จักอะไรตามที่ควรจะ
รู้จักในขั้นแรก แล้วมันจะค่อย ๆ เจริญงอกงามไปจนรู้จักสิ่งที่ยากที่ลึกที่สูงขึ้นไป ธรรมชาติได้ให้เช้ือแห่งโพธิมาแล้ว
ทั้งน้ัน แต่เราไม่ปลูกไม่ฝังหรือเพาะหว่านมันให้เจริญงอกงาม มันก็เลยเป็นช่องว่างสําหรับกิเลสอันเป็นสิ่งที่ตรงกัน
ข้ามจะงอกงาม เราเกิดมาแทนที่โพธิจะงอกงามกลับหดหู่ลงไป ให้ช่องแก่กิเลสที่จะงอกงามเจริญย่ิงขึ้น เราจึง
กลายเป็นไม่มีโพธิ ทั้งที่มีเช้ือแห่งโพธิ ทั้งที่ธรรมชาติได้มอบหมายให้มาเสร็จแล้ว ส่วนโพธิแท้ ๆ น้ันมันเป็นเรื่องของ
สติปัญญาที่ได้เช้ือมาแล้วจะต้องอบรมด้วยการศึกษา ด้วยการประพฤติกระทําให้เจนจัดในสิ่งเหล่าน้ัน น่ีเรียกว่าเป็น
สิ่งที่ต้องอบรมขึ้นมา นอกจากจะต้องอบรมขึ้นมาแล้ว มันยังเป็นสิ่งที่ทําได้ยากด้วย อบรมได้โดยยาก แล้วมันยังมี
ลักษณะฝืนกระแสโลก มันไม่คล่องหรือสะดวก หรือลื่นไปตามกระแสโลก มันฝืนกระแสโลกเพราะว่าโลกน้ีมัน
ต้องการแต่จะไปในทางที่ง่าย คือตกไปในทางตํ่า ส่วนสิ่งน้ีมันก็ฝืนกระแสโลก คือต้องการจะไปในทางสูงที่เราเรียก
กันว่าดี น่ีแหละสติปัญญาหรือที่เรียกว่าโพธิน้ันมีลักษณะอย่างน้ี”6 6   
  ท่านพุทธทาสภิกขุได้ประพันธ์บทประพันธ์ช่ือเรื่อง “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” เพ่ือช้ีให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และคนดังน้ี 

      “เป็นมนุษย์  เป็นได้  เพราะใจสูง 
    เหมือนหน่ึงยูง      มีดี  ที่แววขน 

ถ้าใจตํ่า           เป็นได้   แต่เพียงคน 
      ย่อมเสียที           ที่ตน      ได้เกิดมา 

     ใจสะอาด      ใจสว่าง      ใจสงบ 
ถ้ามีครบ   ควรเรียก     มนุสสา 
เพราะทําถูก        พูดถูก        ทุกเวลา 

    เปรมปรีดา         คืนวัน        สุขสันต์จริง 
               ใจสกปรก        มืดมัว        และร้อนเร่า 

ใครมีเข้า           ควรเรียก      ว่า ผีสิง 
เพราะพูดผิด       ทําผิด        จิตประวิง 

    แต่ในสิ่ง             นําตัว        กลัวอบาย 
      คิดดูเถิด            ถ้าใคร       ไม่อยากตก 
จงรีบยก            ใจตน        รีบขวนขวาย 
ให้ใจสูง             เสียได้      ก่อนตัวตาย 

            ก็สมหมาย         ที่เกิดมา     อย่าเชือน เอยฯ” 
    (2) มีหิริโอตตัปปะ คือ มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป และการกระทําความช่ัว เหมือน
กลัวอสรพิษไม่อยากเข้าใกล้ พยายามหลีกให้ห่างไกล 

(3) มีอุเบกขา คือ มีใจเป็นกลาง รักความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเพราะความรัก ความเกลียดชัง  

                                                 
6 พุทธทาสุภิกขุ (หน้าท่ีของมนุษย์) , งานบันลือธรรม 100 ปี ท่านพุทธทาส (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสภา) หน้า 11 

– 12 
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ความกลัว และความไม่รู้ 
   (4) มีอริยมรรค เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
   คุณสมบัติเหล่าน้ีมิได้อยู่ในธรรมชาติของทุกคนจะมีหรือเกิดขึ้นได้ต้องได้รับการอบรมปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็กโดยครอบครัว สื่อ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และระบบการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการอบรมปลูกฝังสิ่ง
ดีและไม่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน การปลูกฝังบุคคลที่ดีที่สุดต้องเร่ิมการอบรมปลูกฝังต้ังแต่เด็ก ดังคํากล่าวที่ว่า 
“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ สถาบันที่มีบทบาทในการอบรมปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ละเลยและไม่สนใจใน
บทบาทของตนเองที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมท่ี
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีจิตใจเสียสละและมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมหรือจิต
สาธารณะ (PUBLIC MINDNESS) 
   ครอบครัว เป็นสถาบันแรกที่คนทุกคนต้องเก่ียวข้องและเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างมากต่อ
พฤติกรรมของเด็ก เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เหตุและผลในการอบรมสั่งสอนเด็ก เป็น
แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติเพราะ “ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคําสอน” เด็กเหล่าน้ีก็จะเติบโตอย่างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา มีจิตใจที่เสียสละ อ่อนน้อมถ่อมตน มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง ตรงกันข้ามกับเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม มีการทะเลาะเบาะแว้ง ใช้อารมณ์
ในการอบรมสั่งสอนเด็กโดยไม่อธิบายเหตุและผลของการสั่งให้เด็กกระทําหรือละเว้นการกระทําที่ตนเองคิดว่า
ไม่ดีไม่ควรกระทําแต่จะใช้อํานาจขู่บังคับเด็ก ทําให้เด็กเหล่าน้ีเติบโตมาอย่างคนไร้คุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะ
ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ ไม่รู้จักการเสียสละ และไม่มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีพ่อแม่
วัตถุนิยมชอบแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นวัตถุ ไม่ว่าจะได้สิ่งน้ันมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม เมื่อพ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้ลูก ลูกก็จะได้แบบอย่างไม่ดีจากพ่อแม่ และจะเติบโตอย่างบุคคลที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม เป็นปัญหาให้กับ
สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ครอบครัวจํานวนมากจะวัดความสําเร็จ
ในการเลี้ยงลูก คือ การหาเงินให้ลูกใช้ไม่ขาดมือ และลูกสามารถสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะที่
เป็นวิชาชีพที่สามารถหาเงินสร้างรายได้ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เช่น แพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย โดย
ครอบครัวเหล่าน้ีไม่สนใจในการปลูกฝังอบรมลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู 
ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีสัจจะ ตรงต่อเวลา รักความยุติธรรม ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจท่ี
จะได้เห็นข่าวว่า แพทย์ วิศวกร ก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรง หรือนักกฎหมายที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  กลุ่มเพื่อน เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนถัดจากสถาบันครอบครัว การที่เด็ก
คบเพ่ือนที่ดีก็จะมีโอกาสเติบโตเป็นคนดีมากกว่าเด็กที่คบเพ่ือนไม่ดี เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่ปฏิบัติธรรมจะสอน
ให้ลูกปฏิบัติธรรม ลูกก็จะให้ความสนใจอยู่กับกลุ่มเพ่ือนที่ปฏิบัติธรรม ส่วนครอบครัวที่ไม่สนใจดูแลสั่งสอนลูก 
ลูกอาจจะไปคบเพ่ือนกลุ่มเสพยาเสพติดหรือแข่งรถมอเตอร์ไซด์ เพ่ือสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้ผู้อ่ืนและ
อาจจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองกระทําผิด การให้ความรู้แก่เด็กในการรู้จักแยกแยะและ
คบหาสมาคมกับเพ่ือนจึงเป็นสิ่งสําคัญ ดังคําสอนของพระพุทธองค์ในเร่ือง “มงคลสูตร” ซึ่งพระพุทธองค์ได้
ตรัสถึงข้อพึงปฏิบัติที่จะทําให้มนุษย์และเทวดามีความสุขความเจริญ 38 ประการ โดยทรงกล่าวถึงสิ่งพึงปฏิบัติ
ในการคบหาคน คือ การไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิตหรือคนดีและการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
  สื่อ ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความคิด ความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเป็น
อย่างมากโดยพ่อแม่แทบจะไม่มีโอกาสรับรู้ถึงความประพฤติและพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนไปจากอิทธิพลของ
สื่อ โดยเฉพาะ SOCIAL MEDIA ในสังคมยุคปัจจุบัน 
  เมื่อประมาณสิบปีก่อนขณะที่ผู้เขียนรับราชการในกระทรวงมหาดไทยได้ไปรอรับบุตรชายท่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญประถมศึกษา ถนนสาธร เห็นครูคนหนึ่งกําลังว่ิงไล่จับนักเรียนช้ันประถมคนหนึ่ง ทราบ
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ภายหลังว่าเด็กนักเรียนคนน้ีมีพฤติกรรมเป็นมาเฟียใช้กําลังข่มขู่เพ่ือนที่อ่อนแอกว่าและนักเรียนรุ่นน้องเพ่ือ
มอบเงินให้ตนเอง ซึ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเช่นน้ันไม่ใช่เกิดจากครอบครัวที่ยากจน ผู้เขียนจึงได้นําเรื่องดังกล่าวไป
เล่าให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคนหน่ึงฟัง ซึ่งข้าราชการผู้น้ันมีบุตรชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยข้าราชการผู้น้ันได้บอกว่า  ลูกตนเองก็ทําตัวเป็นมาเฟีย  โดยเล่าให้ฟังว่า  ตนเองมีบ้านอยู่ที่อําเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทุกวันลูกจะโดยสารรถตู้พร้อมกับเด็กนักเรียนเพ่ือนบ้านแถวเดียวกันเพ่ือเข้ามา
เรียนในกรุงเทพฯ มีอยู่วันหน่ึง เพ่ือนบ้านได้พาลูกชายมาฟ้องตนว่า ลูกของเพ่ือนบ้านไม่อยากไปโรงเรียน
เน่ืองจากลูกของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยผู้น้ันได้ข่มขู่เอาเงินจากลูกเพ่ือนบ้านทุกวัน จนไม่มีเงินไปกินข้าว
ในโรงเรียน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยผู้น้ันได้เรียกลูกของตนเองมาสอบถาม โดยเด็กยอมรับสารภาพว่า
กระทําผิดจริง และเล่าถึงสาเหตุมีพฤติกรรมเช่นน้ันเพราะจําจากสื่อโทรทัศน์  จึงตีลูกตนเองทั้งนํ้าตา  ด้วย
ความเสียใจในการกระทําของลูก ผู้เขียนจึงได้แนะนําให้สอนลูกสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา เพ่ือเด็กจะได้มี
เมตตาและพระรัตนตรัยจะได้นําทางชีวิตลูกไปในทางที่ดี โดยได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตนเองซึ่งก่อนหน้าน้ีก็
ไม่ได้สวดมนต์เพราะเรียนหนังสือในโรงเรียนคาธอลิก จึงไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร คนชักชวนให้ทําบุญก็
ไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าตนเองไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครก็พอแล้ว จนเมื่ออายุประมาณสี่สิบปีเริ่มรู้สึกว่า ชีวิต
ตนมีแต่ความทุกข์และปัญหาและเริ่มรู้ว่าชีวิตของคนหมดบุญเป็นอย่างไร จึงได้เริ่มทําบุญและสวดมนต์โดยเริ่ม
จากการสวดมนต์พระคาถา “ชินบัญชร” ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี โดยสวดมนต์ทุกวัน เมื่อ
ปฏิบัติได้ระยะหนึ่งจึงได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ซึ่งก่อนหน้าน้ันเป็นคนเจ้าอารมณ์ โกรธง่ายหาย
ยาก ไม่รู้จักการให้อภัย กลับเป็นคนท่ีสงบนิ่งใช้สติในการดํารงชีวิตมากขึ้น มีเมตตาและรู้จักให้อภัยคนมากขึ้น 
มองโลกในแง่ดีมากขึ้น และมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตของตนเองมากขึ้น ข้าราชการผู้น้ันได้ฟังและแนะนําให้ลูกชาย
ของตนเองที่ทําตัวเป็นมาเฟียเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวัน มีเวลาก็พาลูกไปทําบุญให้ทานจนเด็กคนนั้นกลับ
กลายเป็นคนมีความประพฤติดีมีเมตตาต่อผู้อ่ืน เมื่อเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกจากนักเรียนใน
โรงเรียนให้เป็นหัวหน้านักเรียนและสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันจบ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต และได้รับทุนเจ้าฟ้ามหิดลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ไปเรียน
ต่อแพทย์เฉพาะทางในต่างประเทศ โดยข้าราชการผู้น้ันเล่าให้ฟังว่า การคัดเลือกแพทย์เข้ารับทุนเจ้าฟ้ามหิดล
สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดําริว่า แพทย์ทุกคนที่สมัครเข้ารับทุนเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้ว จึงขอให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ให้เข้ารับทุน จึงเห็นได้ว่าการ
สอนให้ลูกสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและทําบุญให้ทานสามารถเปล่ียนแปลงนิสัยเด็กมาเฟียกลับกลายเป็น
นายแพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมได้ 
   ระบบการศึกษา ชีวิตคนเราส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบการศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงอุดมศึกษา
ประมาณเกือบย่ีสิบปีหรือมากกว่า ดังน้ัน การศึกษาอบรมในระบบการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังเด็กและเยาวชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบขึ้นอยู่กับวิธีการให้การศึกษาอบรมความรู้ความ
เข้าใจและการใช้ความพยายามของผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์เป็นสําคัญ ถ้าเราหวังจะให้คนที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการของกฎหมายเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เป็นนักยุติธรรมหรือเป็นนักกฎหมายที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม ระบบการศึกษาจะต้องให้การศึกษาอบรมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เพราะถ้าไม่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อโตขึ้นเรียนกฎหมายก็จะใช้
ความรู้ทางกฎหมายในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย หรือตีความกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้อง โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องและหลักนิติธรรม 
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   ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา7  เป็นผู้ที่ เลื่อมใสท่านไสบาบา ซึ่งเป็นอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมากในประเทศอินเดีย โดยคนที่นับถือท่านไสบาบาถือว่าท่านเป็นนักบุญที่ย่ิงใหญ่ เป็น
นักการศึกษาและที่สําคัญท่านเป็นผู้วิเศษ มีปาฏิหาริย์มากมายเป็นเหมือนพระโพธ์ิสัตว์ 

  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2526 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดีย ได้
รู้จักกลุ่มผู้เลื่อมใสอีกกลุ่มหน่ึงจากจังหวัดเชียงใหม่และพบท่านไสบาบาที่ประเทศอินเดีย ซึ่งท่านไสบาบาได้
กล่าวกับ ดร. อาจอง และลูกศิษย์คนอ่ืน ๆ เก่ียวกับการศึกษาว่า “การศึกษาท่ีขาดอุปนิสัยที่งดงาม ไม่เข้าใจ
ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ขาดคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และมีอันตราย” และท่านไสบาบาได้กล่าว
ต่อว่า “ช่วงชีวิตที่เหลือต่อจากน้ีทั้งหมด ขอให้หันมาสนใจการศึกษาของเด็กกันได้ไหม ถ้าเราทําเรื่องการศึกษา
ให้กับเด็กก็ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วในชีวิต การใช้เวลาอยู่กับการสอนเด็กถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และชีวิต
เราก็จะสมบรูณ์ทุกประการ” ซึ่ง ดร.อาจอง ได้ให้คํามั่นสัญญากับท่านไสบาบาว่า จะเดินบนเส้นทางของ
การศึกษาเพื่อสร้างคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีอุปนิสัยที่ดีงาม และจะต้องทําให้สําเร็จให้จงได้ 
   กลับจากอินเดียในคร้ังน้ัน ดร.อาจองและกลุ่มสมาชิกที่ไปด้วยกันประมาณ 9 คน ก็เลยตกลง
กันว่าจะเริ่มทําเรื่องการศึกษาของเด็กกันอย่างไรดี 
  “น่ังคุยกันอยู่ต้ังนานหลายเดือนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มกันยังไง เพราะไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลย ใน
ที่สุดก็ตกลงกันว่า แทนที่จะมาเสียเวลานั่งคุย เราเริ่มทดลองสอนเด็กกันเลยดีกว่า คัดเลือกเด็กสลัมจากแหล่งชุมชน
แออัดในกรุงเทพฯ เอามาลองสอน แล้วดูว่าได้ผลหรือไม่ ถ้าได้ผลเราก็จะดําเนินการตามแนวทางนั้นต่อไป...” 
   ดร.อาจองและกลุ่มสมาชิกเริ่มส่งอาสาสมัครเข้าไปคัดเลือกเด็กจากสลัมต่าง ๆ ที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของเด็กด้วยความเต็มใจ 
   การทดลองสอนเด็กในคร้ังน้ันเป็นการสอนแบบสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละสองชั่วโมง ซึ่งจัดที่
ธรรมสถานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความช่วยเหลือของศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล ซึ่งเป็นหัวหน้า
ธรรมสถาน โดยแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุ 6-9 ปี 10-12 ปี และ 13-15 ปี  
   “พวกเราเร่ิมใช้หลักการที่ได้ประชุมมาก็คือ สวดมนต์ น่ังสมาธิ เล่านิทาน มีกิจกรรม สมัยน้ัน
เราจะแบ่งเป็นเรื่อง เช่น วันน้ีเราจะสอนเร่ืองความรักและความเมตตา เราก็เริ่มด้วยการสวดมนต์ น่ังสมาธิ 
จากน้ันก็เล่านิทานเก่ียวกับความรักและความเมตตา แล้วเราก็ร้องเพลงเก่ียวกับความรักและความเมตตา เสร็จ
แล้วก็ทํากิจกรรมอะไรซักอย่าง เช่น ให้วาดรูปและระบายสีออกมา ว่าอะไรคือความรักและความเมตตา และก็
จบด้วยการแผ่เมตตา ทําอย่างน้ีทุกคร้ัง” 
   เมื่อทําการสอนไปได้ระยะหน่ึงก็ปรากฏว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มีคุณธรรม
สูงขึ้น ชีวิตดีขึ้น ผู้ปกครองต่างก็รู้และยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   “พวกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น ช่วงแรก ๆ ที่เข้ามาเรียน  รองเท้า
ของผมท่ีถอดไว้รวมกับรองเท้าของคนอ่ืน ๆ หน้าห้องเรียนเกิดหายไป ตอนหลังเลิกเรียนผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับเด็ก ๆ 
คิดว่าเด็กหยิบไปซักคนด้วยความอยากได้ แต่พอเราสอนไปได้ไม่ถึงเดือน รองเท้าคู่น้ันก็กลับมาใหม่...” 
   ทางกลุ่มเลยตกลงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผยแพร่หลักการออกไปสู่ครูทั่วไปประเทศ จึง
เริ่มต้นด้วยการเชิญระดับผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม เพ่ืออธิบายหลักการเรียนการสอนในแนวทาง
ดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะให้ครูทั่วประเทศได้นําเอาวิธีการอย่างน้ีไปใช้ในวิชาที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือ

                                                 
7 อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโท สาขา 

MECHANICAL SCIENCE จาก CAMBRIDGE UNIVERSITY ปริญญาเอก สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม จาก IMPERLAL COLLEGE 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, LONDON UNIVERSITY, คุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ซ่ึงเข้าร่วมโครงการอวกาศไวกิ้งขององค์การนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการออกแบบสร้าง
อุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้งสองลําลงสู่พ้ืนผิวดาวอังคารเพื่อการสํารวจ 
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ศาสนาเพราะมองว่าหากการสอนแบบปกติ ซึ่งให้เด็กท่องจําในวิชาเหล่าน้ี เด็กก็จะไม่ซึ้ง ไม่เข้าใจ และไม่รู้จัก
การนําไปใช้ แต่ถ้าเด็กได้เรียนรู้แนวทางน้ีจะให้เกิดความสนุกในการเรียน เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน เด็ก
จะเข้าใจ และรู้จักนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี 
  หลังจากที่ตระเวนเดินสายอบรมครูทั่วประเทศจนได้ประมาณ 15,000 คน พวกครูก็เรียกร้อง
บอกว่าอยากดูโรงเรียนที่ใช้วิธีการแบบนี้จริง ๆ  ในปี พ.ศ. 2533 ดร.อาจองและผู้ที่เก่ียวข้องตกลงกันว่าจะต้ัง
โรงเรียนตัวอย่างขึ้นมาและด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิสัตยาใสและผู้มีจิตศรัทธา หาสถานที่ที่เหมาะสม ใน
ที่สุดก็ได้สถานที่ในจังหวัดลพบุรี มีสิ่งแวดล้อมดี มีภูเขาอยู่ตรงกลาง อากาศบริสุทธ์ิ เมื่อได้สถานที่แล้วก็ได้ขอ
อนุญาตใช้ช่ือของท่านไสบาบาเพ่ือต้ังเป็นช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนสัตยาใส” โรงเรียนเริ่มเปิดดําเนินกานสอน
ในปี พ.ศ. 2535 ในลักษณะของโรงเรียนประจําและดําเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไป
ในทุกวิชาที่สอน ดังที่ท่านไสบาบาได้ให้หลักการของการศึกษาไว้ว่า “ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดี
งาม” ซึ่งก็ได้ต้ังเป็นปรัชญาของโรงเรียนด้วย 
   เด็กนักเรียนทุกคนท่ีเรียนที่โรงเรียนสัตยาใสไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน จะเสียเฉพาะค่าใช่จ่ายใน
เรื่องของอาหารการกินและข้าวของเคร่ืองใช้บางส่วนเท่าน้ัน โดยทางมูลนิธิสัตยาไสจะทําหน้าที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนโรงเรียนในเรื่องการเงินและเรื่องทั่วไป 
  “พวกเราทุกคนปรารถนาที่จะให้เด็กนักเรียนรู้จักเสียสละ หากเราเก็บค่าเล่าเรียนจาก
นักเรียน ก็แปลว่าโรงเรียนน้ีไม่ได้มีการเสียสละ แล้วเราจะหวังให้นักเรียนรู้จักเสียสละได้อย่างไร เราต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนในทุก ๆ เรื่อง และที่สําคัญเด็กยากจนจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอ่ืน ๆ 
ด้วย โรงเรียนจะมีทั้งคนรวยและคนจนเรียนอยู่ร่วมกัน” 
   โรงเรียนสัตยาใสแห่งน้ีจะทําการคละนักเรียนออกเป็น 5 บ้าน ในแต่ละบ้านที่กําหนดขึ้นน้ัน 
ทางโรงเรียนมุ่งหมายท่ีจะให้เด็กนักเรียนต่างระดับช้ันได้อยู่ร่วมกันและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพ่ี
น้อง โดยแยกนักเรียนชายและหญิงอยู่กันคนละหลัง 
  “บ้านแต่ละหลังจะประกอบไปด้วยนักเรียนหลาย ๆ ระดับช้ันมาอยู่ร่วมกัน แต่ละบ้านจะมี
กิจกรรมของตัวเอง เสาร์อาทิตย์เค้าจะทําอาหารรับประทานกันเอง เด็ก ๆ ดูแลบ้านกันเองเวลามีการแข่งขัน
กีฬาก็จะแข่งกันระหว่างบ้าน ผลที่ได้ก็คือเด็กทุกคนจะรักและสนิทสนมกันมากทีเดียว ถึงแม้จะอยู่คนละ
ระดับช้ันแต่ทุกคนก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน” 
   ครูของโรงเรียนสัตยาใสทุกคนได้รับการอบรมให้แทรก “คุณค่าความเป็นมนุษย์” เข้าไปใน
ทุกวิชาที่สอน “คุณครูส่วนใหญ่มักจะสอนให้เด็กท่องจําเพ่ือจะได้แก้ปัญหาในโจทย์ต่าง ๆ ได้ แต่อย่าลืมว่า เรา
ไม่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาใดๆ แต่เราใช้วิชาเหล่านั้นในการสอนเด็กต่างหาก 
ตัวอย่างเช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ เราจะสอนเด็กว่า นํ้าเมื่อถูกทําให้เย็นจะกลายเป็นนํ้าแข็ง แต่ถ้าทําให้นํ้ามี
อุณหภูมิสูงขึ้น นํ้าก็จะระเหยเป็นไอ ในทํานองเดียวกันชีวิตของเราถ้าเรามีแต่ความเยือกเย็น เราก็จะเป็นคนที่มี
ความมั่นคงเข้มแข็งเหมือนนํ้าที่กลายเป็นนํ้าแข็ง แต่ถ้าเราเป็นคนโมโหง่ายก็เท่ากับเราเผาผลาญตัวเอง ทําให้
พลังงานสูญเสียไปเรื่อยๆ เหมือนกับนํ้าที่ระเหยเป็นไอ เราก็จะรู้สึกเหน่ือยและไม่สบาย” 
   ทุก ๆ เช้าก่อนรับประทานอาหารเช้า เวลาประมาณตีห้าครึ่ง เด็ก ๆ ทุกคนก็จะมาน่ังในห้อง
พระกันอย่างพร้อมเพรียง เพ่ือสวดมนต์ น่ังสมาธิ แผ่เมตตา และฟังนิทานหรือคําสั่งสอนต่าง ๆ ที่ ดร.อาจอง 
ได้สรรหามาเล่าให้เด็ก ๆ ฟังด้วยความเพลิดเพลินและได้ข้อคิดที่ดี ๆ สําหรับชีวิต 
   ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาใสจะเริ่มต้นด้วยการน่ังสมาธิก่อนเสมอ เพ่ือให้เด็กมี
จิตใจที่สงบ และเมื่อมีจิตใจที่สงบก็จะทําให้เด็กมีความจําที่ดี เรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยมีครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้โดยอาศัยความรักและความเมตตาเป็นหลัก 
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  ดร.อาจอง กล่าวว่า “การท่ีจะให้เกิดผลดีในการเรียนรู้ เราต้องสร้างสังคมรอบตัวเราให้เป็น
สังคมของการเรียนรู้ เราเข้าไปช่วยสังคมและสังคมก็ช่วยเหลือเรา เราส่งเด็กออกไปเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น แพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนไทย เรียนรู้เก่ียวกับสมุนไพร ในขณะเดียวกันเราก็
ช่วยเหลือสังคม เช่น ตํารวจว่า เค้ามีคุณธรรมน้อย เราก็จะไปอบรมเร่ืองคุณธรรมให้เค้าฟัง หรืออย่างโรงเรียน 
ที่อยู่ใกล้ ๆ ไม่มีครูต่างประเทศมาช่วยสอนภาษาอังกฤษเพราะไม่สามารถจ้างได้ เราก็ส่งครูต่างประเทศของเรา
ไปช่วยสอน นอกจากน้ีผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  เช่น  นํ้ายาล้างจานที่โรงเรียนเราก็ทํากันเอง
ได้ ก็เพราะมีผู้ปกครองของเด็กเป็นคนสอนให้ เราก็อบรมผู้ปกครองในเร่ืองเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรหลานเป็น
การตอบแทน และในที่สุดเราก็ได้ออกไปแลกเปลี่ยนกับโลกภายนอก เช่น เมื่อเรารับครูต่างประเทศเข้ามา
อบรมที่น่ี เค้าก็ยินดีรับเด็กของเราไปอยู่ที่ประเทศของเค้าในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยที่ครูเหล่าน้ันสนับสนุน 
ทุกอย่างยกเว้นค่าเดินทาง ซึ่งผู้ปกครองสามารถเก็บเงินส่งลูกของตัวเองไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ใน
ต่างประเทศได้ เด็กของเราได้ไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศกันแทบทุกคน เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา 
นิวซีแลนด์ หมู่เกาะฟิจิ ฯลฯ เพราะเราเคยอบรมครูที่มาจากประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี” 

  ดร.อาจอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาใสว่า “เราต้องการ
คนดีเหนือสิ่งใด เราต้องการสร้างคนที่มีคุณธรรมสูง ไม่ใช่สร้างคนเก่งเพราะคนเก่งแล้วเห็นแก่ตัว อันตราย 
แต่ถ้าเค้าดีแล้วเค้าจะเก่งเอง มีสมาธิดี ความจําดี ทุกอย่างดีขึ้น” 

  ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนสัตยาใสได้รับการยกย่องจากสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็น
โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นของประเทศ โดยที่ผู้อํานวยการโรงเรียนก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธดีเด่น และ ดร. อาจอง ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคุณครูสอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ด้วยเช่นกัน88  

 จากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลสายสามัญ 31,116 โรงเรียน 
อาชีวะศึกษา 421 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนสายสามัญ–อาชีวะและนานาชาติ 4,338 โรงเรียน ไม่นับโรงเรียน
สอนศาสนาโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงมีคําถามว่า มีโรงเรียนทั้งหมด
ก่ีแห่งที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีหลักการและวิธีการสอนแบบโรงเรียนสัตยาใสที่มีหลักการของ
การศึกษาว่า “ปลายทางของการศกึษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสอน “เพื่อสร้างคนท่ีมี
คุณธรรมสูง ไม่ใช่สร้างคนเก่ง” คําตอบคือ คงจะมีอยู่บ้างแต่คงจะเป็นส่วนน้อยมากท่ีโรงเรียนน้ันให้
ความสําคัญกับการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก เช่น โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนา
โรงเรียนขึ้นตามแบบอย่าง PUBLIC SCHOOL ของอังกฤษ หรือโรงเรียนรุ่งอรุณ (ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม
สอง  ซอย 33 ดาวคะนอง กรุงเทพฯ) และโรงเรียนสยามสามไตร (สุขุมวิท 89/1 บางจาก กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธเช่นเดียวกับโรงเรียนสัตยาใส แต่โรงเรียนของไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญเก่ียวกับการสร้าง
อุปนิสัยที่ดีงามหรือสร้างคนที่มีคุณธรรมสูง มุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการศึกษาจากจํานวนนักเรียนที่
สามารถเข้าเรียนต่อในช้ันอุดมศึกษาโดยเฉพาะคณะวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคม เพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง 
มีรายได้ดี เช่น แพทย์ วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย เป็นการสอนตามความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองของ
เด็ก โดยไม่ค่อยให้ความสําคัญในการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามและความมีคุณธรรมสูงให้กับเด็กและเยาวชนเพราะ
การวัดผลทางการศึกษาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและอุปนิสัยที่ดีงามมีลักษณะนามธรรมและวัดยาก รวมทั้งเป็น
เรื่องที่สอนยากต้องใช้ความพยายามและเวลาในการสอนมาก ไม่เหมือนการสอนหนังสือ จึงทําให้ครูส่วนใหญ่ 
“สอนหนังสือ แต่ไม่สอนคน” สังคมเองก็มีส่วนสนับสนุนให้ครูสอนแต่หนังสือไม่สอนคน เพราะมีการช่ืนชมคน
เก่งมากกว่าคนดี เช่น ช่ืนชมความสําเร็จของเด็กนักเรียนที่ส่งไปแข่งโอลิมปิกวิชาการแล้วได้เหรียญรางวัล
กลับมา ขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยติดตามดูว่าเด็กเก่งที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการกลับมาเมื่อเติบโตเป็น

                                                 
8 สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์ “อัจฉริยะบนทางสีขาว : ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา” (นนทบุรี : สํานักพิมพ์ฟรีมายด์, 

2549) หน้า 145-190 
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ผู้ใหญ่ประกอบอาชีพและทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้าง หรือมีแต่หารายได้สร้างความ
มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว โดยไม่มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองขณะรับราชการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้บริหารสถานศึกษา
หลายแห่งทั้งรัฐและเอกชนบ่นให้ฟังว่าจะจัดค่ายอบรมธรรมะให้กับเด็ก 3-4 วัน ปรากฏว่า ครูส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนพากันคัดค้านบอกว่าเสียเวลาเรียนหนังสือ และมีนายทหารหน่ึงนายซึ่งรับราชการอยู่ที่ปราจีนบุรีได้เล่า
ให้ฟังว่ามีบุตรชายเรียนอยู่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้พาลูกลาออกจากโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนประจํา
จังหวัดปราจีนบุรีเพราะตนเองคิดว่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเด็กส่วนใหญ่จะอ่อนวิชาการเพราะมุ่งสร้าง
อุปนิสัยที่ดีแก่เด็ก ตนเองกลัวว่าลูกจะมีปัญหาเมื่อจําเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะสอบเรียนต่อไม่ได้ ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีเป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้ปกครองและครูส่วนใหญ่ต้องการสอนวิชาการให้แก่เด็กมากกว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
และการสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม  โรงเรียนจึงทําหน้าที่เหมือนโรงเรียนกวดวิชา ปัญหาที่ตามมาเด็กเหล่าน้ีก็จะ
เติบโตแบบคนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม จะคิดถึงแต่ตัวเองทําเพ่ือตัวเองอยู่เพ่ือตัวเอง ไม่มีจิตสํานึก 
เพ่ือส่วนรวม หากแต่โตขึ้นเรียนกฎหมายหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการของกฎหมายเราจะหวังให้เด็ก
เหล่าน้ันเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เป็นนักยุติธรรมหรือเป็นนักกฎหมายท่ีดีคงจะเป็น
เรื่องยาก เด็กที่เติบโตมาโดยขาดคุณธรรมจริยธรรมก็ทําตัวเป็นเสมือนปลวกมอดคอยกัดกินบ้านเรือนของ
ตนเองโดยไม่คิดจะทําประโยชน์อะไรให้กับบ้านเรือนของตนเอง 
  
6. บทสรุป 

  ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหา โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอัน
เน่ืองมาจากการช่วงชิงอํานาจและผลประโยชน์ส่วนตนรวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน องค์กรร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD ) ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดลําดับประเทศไทยในเรื่องการคอรัปช่ันจากลาํดับที่ 88 ไปอยู่ลําดับที่ 
102 จาก 177 ประเทศ โดยได้คะแนน 35 คะแนน ใน 100 คะแนน โดยระบุว่า “ไทยกําลังเข้าสู่มหาคอรัปชั่น” 
และมีผู้กล่าวว่า หากบ้านเราเข้มงวดเรื่องคอรัปช่ันเหมือนสิงคโปร์คงจะมีคนติดคุกครึ่งประเทศ ทั้งน้ี เพราะคนใน
สังคมไทยส่วนหน่ึง โดยเฉพาะระดับผู้นําขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีหิริโอตตัปปะ แสวงหาอํานาจและยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูป
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ระบบกฎหมาย การศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูป “คน” ด้วยระบบ
การศึกษาอบรมท่ีมุ่งปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามและมีคุณธรรมจริยธรรมสูง โดย... 
   (1) เริ่มต้นการปฏิรูปตนเองและคนรอบข้างให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรม ให้
ตนเองและคนรอบข้างมีจิตใจที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นมนุษย์มีหิริโอตตัปปะ มีอุเบกขา รักความ
ยุติธรรม และมีอริยมรรค เป็นหลักในการดําเนินชีวิต 
   (2) ปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ โดยเร่ิมต้นที่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มุ่งเรื่องการสร้างอุปนิสัยที่ดีงามและคนที่มีคุณธรรมสูงมากกว่าสร้างคนเก่ง
แต่เห็นแก่ตัว โดยมีเป้าหมายจะสร้างสังคมไทยจากสังคมของคนที่มีจิตใจตํ่าให้เป็นสังคมของมนุษย์ที่มีจิตใจสูง 
ทั้งน้ี คงจะต้องให้การศึกษาอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เข้าใจว่า การสร้างคนเก่งแต่เห็นแก่ตัว
อันตรายและการศึกษาที่ขาดอุปนิสัยที่ดีงามไม่เข้าใจคุณค่าความเป็นมนุษย์ ขาดคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์และมีอันตราย 

  ระบบการฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เช่น หลักสูตรนิติธรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตยของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญต้องมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมและความมีคุณธรรมจริยธรรม 
มากกว่าฝึกอบรมเรื่องวิชาการหรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เข้ารับการ
อบรม  โดยใช้วิธีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในทุกวิชาที่สอน 
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   (3) ต้องเร่งสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมว่า “อุปนิสัยที่ดีงามและความมีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความสําคัญย่ิงกว่าความรู้ทางวิชาการ” เพราะถ้าเด็กเก่งแต่เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ก็จะนําความรู้
ของตนเองสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ เมื่อประเทศชาติเสียหายคนในสังคมก็จะได้รับความเดือดร้อนทุกคน และเด็กเก่งที่เห็นแก่ตัว ก็จะ
ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม โตขึ้นมีครอบครัว ๆ ก็จะล่มสลาย เพราะจะทําให้คนในครอบครัวไม่มีความสุข ผล
สุดท้ายเด็กคนน้ันก็จะเป็นคนที่ไม่มีความสุขเองด้วย สถาบันครอบครัวต้องล่มสลาย จึงต้องเร่งอบรมสร้าง
ทัศนคติของคนในประเทศตามคํากล่าวของ อัลเบริต ไอสไตน์ (ALBERT INSTEIN) ที่ว่า “การมีชีวิตอยู่เพื่อ
ผู้อ่ืนเท่านั้นจึงมีชีวิตที่มีคุณค่า” 

  การปฏิรูปคนด้วยระบบการศึกษาอบรมและการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีผู้นําประเทศและผู้นําองค์กรที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสูง มีอุปนิสัยที่ดีงามเป็น
ตัวอย่างให้กับคนในประเทศ เป็นผู้ที่ทํางานมุ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเสียสละ 
มีสัจจะ ซึ่งเป็นปัญหาว่าเราจะหาคนอย่างน้ีได้อย่างไร จึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคนในสังคมไทยโดยเฉพาะ
องค์กรอิสระต่าง ๆ ต้องช่วยกันพิจารณาและน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ใน
บ้านเมืองน้ันมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุข
เรียบร้อย จึงเป็นการมิใช่ทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ”9  มาทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และหาก
ประเทศไทยมีพลเมืองดีที่มากพอคงจะทําให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
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