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บทคัดย่อ
มนุษย์ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ กฎเกณฑ์นี้คือ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข “กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา และจารีตประเพณี กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐได้
ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนใหญ่ ก�ำหนดความประพฤติภายนอกของมนุษย์ที่แสดงออกมาให้
เห็น ผูฝ้ า่ ฝืนจะได้รบั ผลร้ายหรือถูกลงโทษ ส่วนศีลธรรมเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากจิตใจของมนุษย์แต่ละคน
ศีลธรรมนัน้ มิได้มกี ารก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรแต่อย่างใดเป็นเพียงแต่คดิ ในทางทีไ่ ม่ชอบก็ผดิ ศีลธรรม
แล้ว ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคนๆนั้นโดยเฉพาะ ผลกระทบจากการฝ่าฝืนจริยธรรมจะได้รับเพียง
การติเตียนจากสังคมเท่านั้น ส่วนผู้ฝ่าฝืนหลักค�ำสอนของศาสนาจะไม่มีสภาพบังคับไว้แน่นอน แต่หาก
ผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อบังคับทางศาสนามักจะถูกสังคมทีน่ บั ถือศาสนานัน้ ๆ รังเกียจไม่คบหาสมาคมด้วย ส่วนจารีต
ประเพณีจารีตเป็นบรรทัดฐานทีก่ ำ� หนดให้คนในสังคมประพฤติปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด มีการควบคุมทีร่ นุ แรง
เพือ่ ป้องกันการฝ่าฝืน โดยคนในสังคมนัน้ ถือว่าแบบแผนการปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็นสิง่ ดีสงิ่ งาม ผูล้ ะเมิดได้รบั
ผลกระทบด้วยการติเตียนและรังเกียจจากสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนา และจารีตประเพณี มีหลายประการด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข
ซึ่งกฎหมายอาจมีลักษณะแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นอยู่บ้างตรงที่กฎหมายมีโทษที่ค่อนข้างรุนแรงและ
เด็ดขาดกว่า สามารถน�ำมาบังคับใช้ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ดีกว่า นอกจากนั้นแล้วกฎหมายเป็น
กฎเกณฑ์ที่ไม่อาจสามารถเกิดขึ้นเองได้เหมือนกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
แต่กฎหมายมีจุดก�ำเนิดหรือที่มาของกฎหมายจากศีลธรรม ศาสนา และจารีตประเพณี
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Abstract
The society coexist peacefully. Humans have statutes that govern human
behavior. This rule is a “moral, ethical, religious and customary law. Given the external
behavior of a man who demonstrated. Violators will be punished or ill effects. The
moral sense of the individual human mind. The moral is not defined in writing, it is only
in a way that does not like it, then abandoned. Based on the feelings of the other person
in particular. The impact of a breach of ethics will be a criticism of society. Those who
violate the tenets of their religion will not be forced into it. Whoever violates the
regulations were often religious society where religion itself. Unpleasant association with
the conservative customary norm requiring the strict social conduct. A control to prevent
serious violations. The people in that society considers such a plan is a pretty good thing.
The breach affected by criticism and scorn from society. The relationship between law
and morality, ethics, religion and tradition. There are several reasons the aim is to ensure
social peace. The law, which may differ from other regulations in a way that is
punishable by law, rather than radical and decisive. Can be applied to concrete results
have been better. In addition, the law is a statute that may not have occurred as natural
phenomena such as rain, thunder, lightning. But the law is the origin or source of the
moral, religious and customary.
Keywords: Law, Moral, Ethics, Religion, Tradition

๑. บทน�ำ

กฎหมายเกิดจากการที่มนุษย์ไ ด้มาอยู ่
รวมกันเป็นชุมชน เป็นกลุ่ม เป็นเผ่า เป็นหมู่บ้าน
ในสมัยแรกเริ่มก็เป็นชุมชนขนาดเล็กที่เรียกว่า
“ครอบครัว” บรรดาผู้อยู่ในครอบครัว ต่างก็ต้อง

เชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวถ้าไม่ปฏิบัติตาม หัวหน้า
ครอบครัวก็มีสิทธิที่จะลงโทษได้๑ ครอบครัวใน
ฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันใน
ทุกวัฒนธรรม๒ กฎหมายมีความมุง่ หมายในอันทีจ่ ะ
บังคับให้บคุ คลประพฤติในสิง่ ทีส่ งั คมปรารถนาและ

วิษณุ เครืองาม, “ความหมาย ลักษณะและโครงร่างของกฎหมาย” เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑, (นนทบุรี : ส�ำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๕), หน้า ๖.
๒
Schaefer and Lamm, Sociology, (U.S.A. : McGraw-Hill, 1992), p. 381.
๑
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ป้องกันมิให้มีการประพฤติในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ของสังคม๓ ถ้ามนุษย์อยู่เพียงคนเดียวก็ย่อมจะ
ประพฤติตนอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องสนใจใคร แต่
ด้วยเหตุที่มนุษย์รวมกันในสังคมหากมนุษย์ยังคง
ถือว่าตนท�ำอะไรอย่างไรก็ได้แล้ว สังคมคงอยูไ่ ม่ได้
เพราะเกิดความวุ่นวายตลอด๔ ส่วนศีลธรรมเกิด
จากจิตใจอันดีงาม ที่ปรารถนาให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข แต่มนุษย์มีจิตใจที่หยาบ
กระด้าง ชอบฝ่าฝืนศีลธรรม จึงต้องมีสิ่งที่หยาบ
กว่าศีลธรรมนั้นคือ “กฎหมาย” ซึ่งหมายถึงกฎที่
สถาบันหรือผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดในรัฐตราขึน้ หรือทีเ่ กิด
ขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อ
ใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้
ปฏิบัติตาม หรือเพื่อก�ำหนดระเบียบแห่งความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ๕
ดังนัน้ เพือ่ ให้สงั คมอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
มนุษย์ตอ้ งมีกฎเกณฑ์ทคี่ วบคุมความประพฤติของ
มนุ ษ ย์ กฎเกณฑ์ นี้ คื อ “กฎหมาย ศี ล ธรรม
จริยธรรม ศาสนา และจารีตประเพณี” นั่นเอง
กฎหมายเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ ได้ ก� ำ หนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็นส่วนใหญ่กำ� หนดความประพฤติ
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ภายนอกของมนุษย์ที่แสดงออกมาให้เห็น ผู้ฝ่าฝืน
จะได้รบั ผลร้ายหรือถูกลงโทษ กฎหมายเป็นเครือ่ งมือ
เพื่อก�ำกับความประพฤติในสังคมให้อยู่ร่วมกัน
ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข โดยมี บ ทลงโทษส� ำ หรั บ คนที่
กระท�ำผิดกฎหมาย และมีกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ ต�ำรวจเป็นผู้ท�ำหน้าที่ตรวจตรา
ห้ามปราม และจับกุมผู้กระท�ำผิดกฎหมาย ซึง่ เป็น
ขัน้ ต้นของระบบ ส่วนในขัน้ กลางคือ อัยการเป็นจะ
เป็นผู้วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานจากการสอบสวน
เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อ
สงสัยหรือไม่ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระท�ำความผิดตาม
ข้อกล่าวหา หากเห็นว่าเพียงพออัยการก็จะสัง่ ฟ้อง
หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็จะสัง่ ไม่ฟอ้ ง ส่วนขัน้ ปลาย
มี ผู ้ พิ พ ากษาเป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ตั ด สิ น ความถู ก ผิ ด
ตามพยานหลักฐานทีป่ รากฏต่อหน้า๖ ส่วนศีลธรรม
เป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์แต่ละคน
ศีลธรรมนัน้ มิได้มกี ารก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร
แต่อย่างใดเป็นเพียงแต่คิดในทางที่ไม่ชอบก็ผิด
ศีลธรรมแล้ว ขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ นึกคิดของคนๆนัน้
โดยเฉพาะ จริยธรรมเป็นคุณงามความดีของบุคคล
ทีก่ ระท�ำลงไปด้วยความมีสำ� นึกดีในจิตใจ ส่วนหลัก

วิสาร พันธุนะ, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา ๑ : ภาคบทบัญญัต,ิ สาขานิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (นนทบุรี : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑.
๔
ภูมิชัย สุวรรณดี มานิตย์ จุมปา และชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓.
๕
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร
: นานมีบุ๊คส์พับลิเคซั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๔.
๖
วรชัย ทองไทย, จดหมายข่าวประชาการและการพัฒนา. แหล่งที่มา : http://www2.ipsr. mahidol.
ac.th/newsletter/index.php/component/content/article/91-vol33-n06/140-vol33-n06-issue06 [๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙].
๓

280 ธรรมทรรศน์
ค�ำสอนของศาสนาสอนให้ทุกคนละเว้นจากการ
ท�ำความชั่ว ให้ท�ำความดี มีความรักและความ
เมตตาต่ อ กั น ถ้ า ปฏิ บั ติ ต ามเชื่ อ ว่ า จะไปสู ่ จุ ด
มุ่งหมายสูงสุดของศาสนา และจารีตประเพณีเป็น
บรรทัดฐานทีก่ ำ� หนดให้คนในสังคมประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างเข้มงวด มีการควบคุมที่รุนแรงเพื่อป้องกัน
การฝ่าฝืน โดยคนในสังคมนั้นถือว่าแบบแผนการ
ปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งดีสิ่งงาม ผู้ละเมิดเป็นคนผิด
คนชั่ว เป็นต้น

๒. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ

กฎหมายต้องเป็นข้อบังคับทีเ่ ป็นมาตรฐาน
(standard) ทีใ่ ช้กำ� หนดความประพฤติของสมาชิก
ของสังคมได้วา่ ถูกหรือผิด ท�ำได้หรือท�ำไม่ได้ กฎหมาย
เป็นกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดความประพฤติของบุคคล
เพือ่ ให้บคุ คลจ�ำต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ จึงจ�ำต้อง
มี ส ภาพบั ง คั บ ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับใดไม่มีข้อบังคับไม่เรียกว่าเป็น
กฎหมาย เช่น ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงครามเป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนคน
ไทยให้สวมหมวกและให้นงุ่ ผ้าซิน่ แทนผ้าโจงกระเบน
ประกาศนีแ้ จ้งให้ประชาชนทราบว่ารัฐบาลนิยมให้
ประชาชนปฏิบตั อิ ย่างไรมิใช่บงั คับ จึงไม่ใช่กฎหมาย
ส่วนที่เป็นสภาพบังคับ (Sanction) ของกฎหมาย
มีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายและผลดี๗ ประกอบ
ด้วย ๑) สภาพบังคับที่เป็นผลร้าย ในทางอาญา
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สภาพบังคับที่เป็นผลร้าย ได้แก่ โทษทางอาญา ซึ่ง
ได้แก่ประหารชีวติ จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์
และ ๒) สภาพบังคับที่เป็นผลดี ในความเป็นจริง
แล้ว บุคคลมิใช่ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกลัว
ผลร้ายเท่านัน้ บุคคลอาจปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพราะ
แรงจูงใจจากผลประโยชน์ที่กฎหมายให้ ตัวอย่าง
เช่น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนที่
กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงให้ไปอยู่ส่วนภูมิภาค
แทนที่จะออกกฎหมายบังคับให้บุคคลไปลงทุนยัง
ส่วนภูมิภาค โดยก�ำหนดโทษการฝ่าฝืนไว้ รัฐบาล
สามารถออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนโดยให้สทิ ธิ
พิเศษแก่ผลู้ งทุนในส่วนภูมภิ าค เช่น สิทธิทจี่ ะได้รบั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการลด
หย่อนภาษีอีกทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ
เช่น การจัดเก็บภาษีมรดกเป็นมาตรการของรัฐทีด่ ี
ในการขจัดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านเศรษฐกิจ
ในสังคมเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
ในประเทศไทย เป็นเครื่องมือให้รัฐน�ำเงินที่ได้จาก
การจัดเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศ๘

๓. กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม

ความเป็นธรรมหรือยุติธรรมแปลตามตัว
ได้วา่ การยุตขิ อ้ พิพาทโดยธรรมะ สิง่ ทีย่ ตุ ธิ รรมทีส่ ดุ
คือ สิ่งที่คู่พิพาทพึงพอใจทั้งสองฝ่าย กฎหมาย

หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
ประกายพรึก, ๒๕๓๘), หน้า ๔๒.
๘
พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์), “นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกของไทย : ความเท่าเทียมทางสังคม”,
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๒๔๑-๒๕๔.
๗
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(Law) กับความยุติธรรม (Justice) นั้นไม่ใช่สิ่ง
เดียวกัน เพราะการทีม่ คี ำ� ใช้อยูส่ องค�ำ คือ กฎหมาย
ค�ำหนึ่งกับยุติธรรมค�ำหนึ่งก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่า
ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป อีกทั้งถ้าเป็นสิ่งเดียวกัน
จะใช้ค�ำสองค�ำต่างกันให้ฟุ่มเฟือยท�ำไม ความ
ยุตธิ รรมจึงไม่ใช่การยุตติ ามกฎหมาย หากแต่ความ
ยุตธิ รรมนัน้ เป็นเป้าหมายของกฎหมาย ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๙ ในพิ ธี พ ระราชทานประกาศนี ย บั ต รแก่
เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ ๓๓ การศึกษา ๒๕๒๓ ณ
อาคารใหม่ ส วนอั ม พร ๒๙ ตุ ล าคม ๒๕๒๔
ความว่าความตอนหนึ่งว่า
“มีคำ� พูดทีพ่ ดู ถึงนักกฎหมายอยูอ่ ย่างหนึง่
คนที่ท�ำงานกับกฎหมายมากๆ มักจะติดตัวบท
กฎหมาย ค�ำพูดอย่างนีด้ จู ะไม่ใช่คำ� ชม หากแต่เป็น
ค�ำติติงนักกฎหมายบางคนที่ถือแต่ตัวบทกฎหมาย
เป็นหลักการ ในการธ�ำรงรักษาความยุติธรรมหรือ
ความเป็นธรรม จึงควรระมัดระวังให้มาก คือควร
จะได้ท�ำความเข้าใจให้แน่ชัดว่ากฎหมายนั้นไม่ใช่
ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ส�ำหรับใช้ในการรักษาและอ�ำนวยความยุติธรรม
เท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้รักษา
ความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมาย
เอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมิได้มี
วงแคบอยู่แต่แค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้อง
ขยายออกไปถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุผลพอ
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ตามความเป็นจริงด้วย”๙ จึงกล่าวได้ว่า “ความ
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย”

๔. กฎหมายอาญากับหลักศีล ๕

ถ้าเราใช้ปญ
ั ญาในการพิจารณาศีล ๕ จาก
ค�ำสอนของศาสนาพุทธ พบว่า จากข้อที่ ๑-ข้อที่ ๔
เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งสิ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ไม่ควรไปกระท�ำกับผู้อื่น
เหมือนกัน ส่วนข้อที่ ๕ นัน้ ถ้าประมาทเสียแล้ว เรา
ก็จะละเมิด ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ โดยไม่รู้ตัวก็ได้
อย่างไรก็ตามศีล ๕ เป็นเพียงข้อปฏิบัติที่ท�ำด้วย
ความสมัครใจ จึงไม่ใช่กฎหมายในความหมายทีแ่ ท้
จริง เพราะไม่มีตัวบทลงโทษ ดังนั้น กฎหมายที่
บัญญัติให้สอดคล้องกับศีล ๕ จึงเป็นกฎหมายที่
เป็นธรรม
อนึง่ ยังท�ำให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุข
อีกด้วยทุกคนคิดว่ากฎหมายเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากมีกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มากมาย แต่ความจริงแล้ว
กฎหมายเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียว จึงไม่ใช่เรื่องที่
ปวดหัวทีจ่ ะต้องท่องจ�ำ ประเทศไทยเรามีการนับถือ
ศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธองค์ท่านได้ให้
หลั ก ในการไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น ด้ ว ยศี ล ๕ ข้ อ
ศีลธรรมมีศกั ดิส์ งู กว่ากฎหมาย เพราะศีลธรรมนัน้ อยูท่ ี่
กาย วาจา และใจ พูดง่ายๆ ว่า ศีลธรรมแค่คิดก็
ผิดแล้ว ส่วนกฎหมายนั้นต้องมีการคิด ตัดสินใจที่
จะกระท�ำ ตระเตรียมการและลงมือกระท�ำ หาก

คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประมวลพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทาน
ในโอกาสต่างๆ อันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ จนถึง ๒๕๒๙, (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัย
การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๘๕.
๙
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เพียงแต่คดิ หรือตัดสินใจทีจ่ ะกระท�ำแต่ยงั ไม่กระท�ำ
ก็ยงั ไม่มคี วามผิด ส่วนถ้าได้กระท�ำแล้วก็เป็นความ
ผิดส�ำเร็จ ถ้ากระท�ำแล้วไม่ส�ำเร็จก็เป็นความผิด
ฐานพยายาม
ศีล ๕ ข้อ นั้นประกอบด้วย ข้อ ๑ ปาณา
ติปาตา เวรมณี คือ เจตนาเป็นเครือ่ งงดเว้นจากการ
ฆ่า การเบียดเบียน การท�ำร้ายร่างกาย กฎหมาย
ก็ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นความผิดต่อชีวติ และร่างกายไว้ เช่น
ข้อหาฆ่าคนตาย ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น ศีลข้อ ๒
อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจาก
การถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ดว้ ยอาการแห่ง
ขโมยหรื อ โจร กฎหมายก็ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ความผิ ด
เกีย่ วกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิง่ ราวทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ยักยอก
ทรัพย์ บุกรุก ท�ำให้เสียทรัพย์ รับของโจร ศีลข้อ ๓
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น
จากการประพฤติผดิ ในกามหรือทางเพศ กฎหมาย
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ก็บัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน
อนาจาร พรากผู้เยาว์ ช�ำเราเด็ก ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา
เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ
กฎหมายก็บญ
ั ญัตเิ ป็นความผิดเกีย่ วกับการพูด เช่น
ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ฉ้อโกง ศีลข้อ ๕ สุราเมรยะ
มัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีเจตนาเป็นเครือ่ งงดเว้น
จากการดื่มน�้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
อันได้แก่ สุรา เครื่องดื่มมึนเมาอื่นๆ เช่น ฝิ่น
เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า ฯลฯ กฎหมายก็บัญญัติเป็น
ความผิดเกีย่ วกับประมาทเป็นเหตุคนตาย ประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ กฎหมายเกี่ยวกับ
ความผิดฐานเมาสุราขณะขับขีร่ ถ กฎหมายเกีย่ วกับ
ยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ กฎหมายกับศีลธรรมเป็นของ
คู่กัน และกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก กฎหมาย
ง่ายนิดเดียว หากไม่ผิดศีล ๕ ก็ไม่ผิดกฎหมายและ
ไม่ต้องรับโทษ๑๐

ชวลิต นักระบาด, กฎหมายง่ายนิดเดียว. แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/ permalink.
php?story_fbid=163055570509824&id=163020813846633 [๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙].
๑๐
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เปรียบเทียบหลักศีล ๕ กับ กฎหมายอาญา
ศีล ๕
กฎหมายอาญา
ข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี คือ ห้ามฆ่าสัตว์ ๑. กฎหมายก็ได้บัญญัติเป็นความผิดต่อชีวิตและร่างกายไว้ เช่น
ข้อหาฆ่าคนตาย ท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
ข้อ ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือ ห้ามลักทรัพย์ ๒. กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
ยักยอกทรัพย์ บุกรุก ท�ำให้เสียทรัพย์ รับของโจร
ข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีคือ ห้าม ๓. กฎหมายก็บญ
ั ญัตเิ ป็นความผิดเกีย่ วกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร
ประพฤติผิดทางเพศ
พรากผู้เยาว์ ช�ำเราเด็ก
ข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี คือ ห้ามพูดเท็จ
๔. กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับการพูด เช่น ดูหมิ่น
หมิ่นประมาท ฉ้อโกง
ข้อ ๕ สุราเมรยะ มัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี ๕. กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับประมาทเป็นเหตุคนตาย
คือ ห้ามดื่มสุราและเสพของมึนเมา
ประมาทเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ได้รบั บาดเจ็บ กฎหมายเกีย่ วกับความผิด
ฐานเมาสุราขณะขับขี่รถ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

๕. จารีตประเพณี

เป็นแบบแผนความประพฤติของสมาชิก
ในสั ง คม อาจเกิดจากการกระท�ำซ�้ำๆ กันของ
สมาชิกจ�ำนวนมากในสังคมนั้นเป็นระยะเวลานาน
หรือเกิดจากชนชั้นหรือกลุ่มสมาชิกที่มีอ�ำนาจใน
สังคมนั้น ก�ำหนดขึ้น และสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับ
ปฏิบตั ติ ามก็ได้ ผูฝ้ า่ ฝืนหรือกระท�ำการขัดต่อจารีต
ประเพณี จะได้รับผลร้ายบ้างก็เพียงแต่อาจถูก
ต� ำ หนิ ติ เ ตื อ นจากสั ง คมเท่ า นั้ น โดยปกติ แ ล้ ว
ประเพณีนนั้ เป็นสิง่ ทีม่ งุ่ ถึงการกระท�ำภายนอกของ
มนุษย์เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับพฤติกรรมที่มนุษย์
แสดงออกมา จารี ต ประเพณี นั้ น อาจเป็ น เรื่ อ ง
เล็กน้อย เช่น การที่พบบุคคลอื่น อาจจะมีการ
ทักทายกัน หรือการทีเ่ ข้าไปในวัด ในโบสถ์ จะต้องถอด

รองเท้า หรือจารีตประเพณีในเรือ่ งของการแต่งงาน
ในเรื่องของการหมั้น อย่างของไทยมีการที่จะต้อง
ไป สู่ขอจากฝ่ายหญิง มีขันหมาก มีสินสอด มีของ
หมั้ น ไปให้ ฝ ่ า ยหญิ ง ก็ ถื อ ว่ า เป็ น จารี ต ประเพณี
อย่างหนึ่ง
แม้แต่ประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นประเทศ
ทีใ่ ช้กฎหมายในระบบซีวลิ ล์ลอว์ ก็ยงั ยอมให้นำ� เอา
จารีตประเพณีมาใช้เป็นกฎหมายได้ในบางกรณี
ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อใดไม่มีบท
กฎหมายที่จะมาปรับคดีได้ ท่านให้วินิจฉัยคดีนั้น
ตามคลองจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่ ”นอกจากนีใ้ น
การบัญญัตกิ ฎหมายบางครัง้ ก็ยงั มีการเชือ่ มโยงให้
ไปใช้จารีตประเพณีประกอบ เช่น ๑) ประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๘ บัญญัตวิ า่
“สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามวัตถุประสงค์ใน
ทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย”
จารีตประเพณีทจี่ ะเป็นทีม่ าของกฎหมาย
นั้นจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ ๑) เป็นจารีตประเพณีที่
ปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น เป็ น เวลานานและสม�่ ำ เสมอ
จนกลายเป็นทางปฏิบัติ หรือความเคยชิน หรือ
ธรรมเนียม และ ๒) ประชาชนมีสภาพจิตใจที่รู้สึก
ว่าจารีตประเพณีเหล่านั้นเป็นที่ถูกต้อง และต้อง
ปฏิบัติตาม ตัวอย่างจารีตประเพณีที่เป็นกฎหมาย
เช่น จารีตประเพณีว่าบิดามารดาเฆี่ยนตีสั่งสอน
อบรมบุตรได้ เป็นต้น
อนึ่ง ด้วยเหตุที่ประเทศไทยอยู่ในระบบ
ซีวิลล์ลอว์ฉะนั้น เมื่อมีกฎหมายลายลักษณ์อักษร
บัญญัติเรื่องนั้นไว้ (ช่องว่างของกฎหมาย) ดังนั้น
จารี ต ประเพณี มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการ ใช้ ดั ง นี้ ๑๑ ๑)
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กฎหมายจารีตประเพณีจะสร้างความผิดทางอาญา
ขึ้นมาใหม่ไม่ได้ เพราะกฎหมายอาญาที่จะเอาผิด
บุคคลนั้นต้องก�ำหนดไว้โดยชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตรงกันข้ามหากเป็นกรณี กฎหมายจารีต
ประเพณียกเว้นความผิดทางอาญาแล้วสามารถ
ใช้ได้ เช่น การชกมวยตามกติกา ถ้าชกกันตาม
กติ ก าแล้ ว ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง ตาย กฎหมายจารี ต
ประเพณีไทยไม่ถือว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น หรือ
กรณีการแข่งขันกีฬาอืน่ ก็เช่นกันถ้าเล่นตามกติกา
แล้วมีการตายเกิดขึ้นผู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตายไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น และ ๒) กฎหมาย
จารีตประเพณีจะก�ำหนดหน้าที่ของบุคคลเพิ่มขึ้น
ไม่ได้ เช่น หน้าที่เสียภาษีอากรจะต้องถูกก�ำหนด
โดยกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร จะมีกฎหมายจารีต
ประเพณีให้เสียมรดกทัง้ ๆ ทีไ่ ม่กฎหมายลายลักษณ์
อักษรบัญญัติไว้ไม่ได้๑๒

กฎหมายกับจารีตประเพณีมีความแตกต่างกันดังนี้
กฎหมาย
จารีตประเพณี
๑. กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ
๑. จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับของชนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น
๒. การกระท�ำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้กระท�ำจะมี ๒. จะได้รับเพียงการติเตียนจากสังคมเท่านั้น
ความผิดและถูกลงโทษ
๓. กฎหมายเป็นข้อก�ำหนดความประพฤติของมนุษย์เพียง ๓. จารีตประเพณีครอบคลุมการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ทงั้ หมด
บางอย่างเท่านั้น
หยุด แสงอุทยั , ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป, พิมพ์ครัง้ ที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
ประกายพรึก, ๒๕๓๘), หน้า ๖๗.
๑๒
ภูมิชัย สุวรรณดี มานิตย์ จุมปา และชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๔๒.
๑๑
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๖. ศีลธรรม

ศีลธรรม คือความรูส้ กึ นึกคิดของมนุษย์วา่
การกระท�ำอย่างไรเป็นการกระท�ำที่ชอบที่ควร
หรือไม่ชอบไม่ควร มีสติปัญญาที่สามารถพิจารณา
ได้ว่า เมื่อได้ท�ำอะไรไป บุคคลอื่นอาจจะไม่ยินดี
ไม่ยนิ ยอม อาจจะต่อสู้ ขัดขวางหรือมีการแก้แค้นได้
มนุษย์เราก็จะต้องระมัดระวังไม่กระท�ำในสิง่ ทีอ่ าจ
ถูกคนอืน่ ตอบโต้หรืออาจจะถูกต�ำหนิได้ ความรูส้ กึ
ระมัดระวังเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เอง
ว่าสิง่ ใดเป็นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำหรือไม่ควรกระท�ำทีเ่ รา
เรียกว่า ศีลธรรมผู้ที่ฝ่าฝืนอาจได้รับผลเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของตนเอง ซึ่งจะมาก

หรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดีของแต่ละ
คนศีลธรรมเป็นความผิดบาปในใจ แต่กฎหมายถ้า
มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ห ากฝ่ า ฝื น จะต้ อ งได้ รั บ โทษ ๕
ประการ คือ ประหารชีวิต จ�ำคุก กักขัง ปรับ และ
ริ บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ยอมให้ น� ำ เอาหลั ก เกณฑ์ ท าง
ศีลธรรมมาใช้เป็นกฎหมายได้ดงั ปรากฏใน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓ ซึง่ บัญญัติ
ว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมายก็ ดี เป็ นการพ้ นวิ สัย ก็ ดี เป็ นการ
ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนก็ดี การนั้นท่านว่าเป็นโมฆะกรรม”

กฎหมายกับศีลธรรมมีความแตกต่างกัน
๑.
๒.
๓.
๔.

กฎหมาย
กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ
ข้อบังคับของกฎหมายก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นส่วนใหญ่
กฎหมายก�ำหนดความประพฤติภายนอกของมนุษย์ที่
แสดงออกมาให้เห็น
กฎหมายนั้น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ

๑.
๒.
๓.
๔.

๕. มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ห ากฝ่ า ฝื น จะต้ อ งได้ รั บ โทษ คื อ ๕.
ประหารชีวิต จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน

๗. ข้อบังคับทางศาสนา

ศาสนา คือ กฎข้อบังคับที่ศาสดาของ
แต่ละศาสนาก�ำหนดขึ้นตามความเชื่อของตนเพื่อ
ให้มนุษย์ที่นับถือหรือศรัทธาในศาสนานั้นมีความ

ศีลธรรม
ศีลธรรมเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากจิตใจของมนุษย์แต่ละคน
ศีลธรรมนัน้ มิได้มกี ารก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรแต่
อย่างใด
ศีลธรรมเป็นเพียงแต่คิดในทางที่ไม่ชอบก็ผิดศีลธรรม
แล้ว
ศีลธรรมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ นึกคิดของคนๆ นัน้ โดย
เฉพาะ โดยจะกระทบกระเทือนจิตใจของเขามากน้อย
เพียงใดเท่านั้น
ศีลธรรมเป็นความผิดบาปในใจ

เชื่อถือและบังคับตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ใน
สิ่งที่ดีและให้ละเว้นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่ว
ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับผลร้ายแก่จิตใจของตนเอง ทั้งใจ
ขณะกระท�ำ ในอนาคต หรือแม้แต่ภายหลังจากที่
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ได้ตายไปแล้วเช่น ศาสนาพุทธ มีศีล ๕ ห้ามมิให้
ฆ่าสัตว์ มิให้ลกั ทรัพย์ มิให้ประพฤติผดิ ในกาม มิให้
พูดปด และมิให้ดื่มน�้ำเมา เป็นต้น
กฎเกณฑ์ห รือข้อบังคับความประพฤติ
ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ยังไม่ใช่กฎหมาย แต่ก็ถือว่ามี
อิทธิพลเกีย่ วพันกับกฎหมายอยูไ่ ม่นอ้ ย จนสามารถ
กล่าวได้ว่า จารีตประเพณี ศีลธรรม และข้อบังคับ
ทางศาสนาเป็นที่มาของกฎหมายได้ทางหนึ่ง หรือ

ยอมให้น�ำเอากฎแห่งศาสนามาใช้เป็นกฎหมายได้
ดังปรากฏในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้กฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส สตูล พ.ศ.
๒๔๘๙ ซึ่งให้ใช้กฎหมายอิสลามแก่คดีครอบครัว
หรือมรดกเฉพาะกับกรณีที่คู่ความเป็นมุสลิม และ
มีภมู ลิ ำ� เนาในเขตปกครองของจังหวัดปัตตานี หรือ
ยะลา หรือนราธิวาส หรือสตูลได้

กฎหมายกับศาสนามีความแตกต่างกัน
กฎหมาย
ศาสนา
๑. ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีสภาพบังคับ (Sanction) เกิดขึ้น ๑. ไม่มีสภาพบังคับไว้แน่นอน แต่หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับ
ทันที เช่น ถ้าฆ่าคนตาย ก็จะถูกจ�ำคุกตลอดชีวิต เป็นต้น ทางศาสนามักจะถูกสังคมทีน่ บั ถือศาสนานัน้ ๆ รังเกียจไม่
คบหาสมาคมด้วย

๘. จริยธรรม

สังคมทุกสังคมจะมีความพยายามที่จะ
สร้างบรรทัดฐานทางศีลธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมานฉั น ท์ แ ละความสงบสุ ข
บรรทัดฐานดังกล่าวจะกลายเป็นกลไกที่จะท�ำให้
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
บรรทัดฐานจึงถูกก�ำหนดให้เป็นข้อสั่งสอนทาง
ศาสนา บรรทัดฐานในทางศีลธรรม จริยธรรม หลัก
กฎหมาย หลักนิตธิ รรม จริยธรรมเป็นหลักของการ
ประพฤติ การด�ำเนินชีวิตอย่างประเสริฐ๑๓ การ
ประพฤติปฏิบตั ิ และการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์

หรื อ มาตรฐานที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยรวม๑๔ การใช้
กฎหมายจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมและ
สอดคล้องกับจริยธรรม โดยเฉพาะเจตนารมณ์ของ
การออกกฎหมายนั้นด้วยจึงจะมีความชอบธรรม
ความถูกต้องตามกฎหมายการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ต้องด�ำเนินการใน
ลักษณะ คือ การ “ปลูก” และการ “ปลุก” ในส่วน
ของการ “ปลูก” นั้น ใช้ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่
เปรียบเป็นดั่งผ้าขาวและจะเป็นพลังส�ำคัญที่จะ
ขับเคลือ่ นสังคมไทยในอนาคต ซึง่ จะต้องได้รบั การ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔,
(กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๕๗.
๑๔
พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, โรงเรียนและชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๒๔), หน้า ๙.
๑๓
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ปลูกฝังความคิดและทัศนคติด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตัง้ แต่วยั เด็ก เพือ่ เจริญงอกงามเป็นเมล็ดพันธุ์
แห่งคุณธรรมจริยธรรมที่จะเผยแพร่ในสังคมไทย
ต่ อ ไป คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ผ ดุ ง คุ ณ ธรรมมี ห ลั ก ยึ ด
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ เมื่อมีกฎหมาย
บังคับใช้อยู่แล้ว ข้อพิจารณากฎหมายเป็นสิ่งที่มี
สภาพบังคับต่อบุคคลโดยทั่วไป ไม่เป็นการเฉพาะ
เจาะจงถึงสาขาวิชาชีพใดโดยเฉพาะ มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมนั้น จะเป็นแนวทางของผู้ผดุง
คุณธรรมควรปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูง
และด� ำ รงตนให้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ รั ก ษา
เกียรติภมู แิ ห่งวิชาชีพ๑๕ ดังนัน้ บุคคลต้องมีศลี ธรรม
ต้องน�ำหน้าความรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ท�ำงาน
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หลายแห่งคือ คนส่วนใหญ่มกั ไม่ฝกึ ฝนปรับปรุงตัวเอง
โดยเฉพาะความประพฤติ บางคนปรับปรุงเฉพาะ
ความรู้ ซึ่งความรู้ทางโลก เป็นความรู้ที่สามารถเรียนรู้
ทันกันโดยใช้เวลาไม่นาน และหากมีความรูแ้ ล้วแต่
ไม่รจู้ กั การฝึกฝนตนเอง ก็ยากทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าได้
ทางทีถ่ กู ทีค่ วรคือ เมือ่ ด้านวิชาการก้าวหน้าอยูต่ ลอด
ตัวเราก็ต้องพยายามค้นคว้าเพิ่มเติมมากหรือน้อย
ก็ให้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ พร้อมกันนั้นก็รีบปรับปรุง
คุณธรรมในตัวเราเสียแต่เนิ่นๆ พอถึงเวลาแล้วเรา
ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นแนวทางในเรื่องการถนอม
น�้ำใจคน เรื่องการเข้าถึงสังคม เรื่องการติดต่อกับ
ผู้ใหญ่ และอีกหลายสิ่งอย่างแต่ถ้าขาดคุณธรรม
ย่อมเกิดปัญหาตามมามากมาย๑๖

กฎหมายกับจริยธรรมมีความแตกต่างกัน
๑. กฎหมายเป็นข้อบังคับของรัฐ
๑. คุณธรรมทีแ่ สดงออกในลักษณะทีด่ งี าม ถูกต้องสมควร
และเหมาะสม
๒. กฎหมายนั้น ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ ๒. ความคิด ความเชื่อ ความสนใจที่เหมือน ๆ กันของคน
ส่วนใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ในประวัติศาสตร์ และสิ่ง
ที่ถูกแสดงออกมาในวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้น

๙. บทสรุป

เพื่ อ ให้ สั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข
มนุษย์ตอ้ งมีกฎเกณฑ์ทคี่ วบคุมความประพฤติของ
มนุษย์ กฎเกณฑ์นคี้ อื “กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม
ศาสนา และจารีตประเพณี กฎหมายเป็นข้อบังคับ

ของรัฐได้ก�ำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม
ความพฤติของมนุษย์ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือ
ถูกลงโทษ กฎหมายต้องผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง
ความยุติธรรม ความดีงามในสังคม เป็นแบบอย่าง
ที่คนส่วนใหญ่จะถือเป็นแนวปฏิบัติ ส่วนศีลธรรม

วัน สุวรรณพงษ์, “หลักวิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๒๒๑-๒๔๐.
๑๖
พระศรายุทธ นนทะพา, “กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : หน้า ๑๐.
๑๕
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เป็นความรู้สึกที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์แต่ละคน
คือศีลธรรม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมระดับต้น
ส�ำหรับให้สมาชิกสังคมประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความสงบสุข ไม่สะดุ้งกลัว ไม่หวาดระแวงภัย เป็น
หลักประกันสังคมทีส่ ำ� คัญ สังคมทีส่ งบสุข ไว้วางใจ
กันได้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่
ทะเลาะ ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
เป็นต้น จริยธรรม คือ คุณงามความดีของบุคคลที่
กระท�ำลงไปด้วยความมีส�ำนึกดีในจิตใจ โดยได้
ยึดถือปฏิบตั จิ นเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อัน
เป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจน
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ส่วนศาสนา
นั้น คือ หลักค�ำสอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
ประจ�ำใจ อยูใ่ นสังคมได้อย่างสันติสขุ อีกทัง้ ยังเป็น
ทีย่ ดึ เหนีย่ วทางจิตใจ และมีหลักในการด�ำเนินชีวติ
ทีถ่ กู ต้องและปลอดภัย ศาสนาช่วยท�ำให้คนมีจติ ใจ
สู ง และประเสริ ฐ กว่ า สั ต ว์ แ ละยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ส่วนจารีตประเพณี เป็นบรรทัดฐานที่
ก�ำหนดให้คนในสังคมประพฤติปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด
มีการควบคุมที่รุนแรงเพื่อป้องกันการ ฝ่าฝืน โดย
คนในสังคมนั้นถือว่าแบบแผนการปฏิบัติดังกล่าว
เป็นสิ่งดีสิ่งงาม ผู้ละเมิดได้รับผลกระทบด้วยการ
ถูกติเตียนและรังเกียจจากสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา
และจารีตประเพณี มีหลายประการด้วยกัน โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้สงั คมมีความสงบสุข ซึง่ กฎหมาย
อาจมีลกั ษณะแตกต่างจากกฎเกณฑ์อน่ื อยูบ่ า้ งตรง
ทีก่ ฎหมายมีโทษทีค่ อ่ นข้างรุนแรงและเด็ดขาดกว่า
สามารถน�ำมาบังคับใช้ให้เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรมได้ดี
กว่า นอกจากนั้นแล้วกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่
อาจสามารถเกิดขึ้นเองได้เหมือนกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แต่กฎหมายมี
จุ ด ก� ำ เนิ ด หรื อ ที่ ม าของกฎหมายจากศี ล ธรรม
ศาสนา และจารีตประเพณี
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