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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง   

ตามแนวคิดทั่วไป ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ และ     
๓) เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจาก
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 18 รูปหรือคนที่เลือกแบบเจาะจง จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบตัวต่อตัว และจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน 10 รูปหรือคนที่เลือกแบบเจาะจง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองวิธี โดยการพรรณนาความ และ
การสังเคราะห์เนื้อหาสาระ  

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมทางสังคม ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและ   
ทางร่างกาย เพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ และใช้ใน
การบริหารประเทศ และแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลัก      
จริยศาสตร์และหลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความ
เหมาะสม และมีความรอบรู้ ในการปกครองต้องมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่
ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติ เพื่อให้ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติ และศิลป์
แห่งการปกครองอยู่ที ่ผู ้ปกครองจำเป็นที่ต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด คือวิถีในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา โดยมี
บริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการ
ปกครองประเทศเป็นที่มาของสิทธิและเสรีภาพ  

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ กล่าวคือแนวคิดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า คือศีลธรรม เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติตามธรรมดาที่
แวดล้อมอยู่ทั่ว ๆ ไป ของสิ่งที่มีชีวิตด้วยและของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแล้วย่อมปกติ 
เพราะเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่ง ศีลธรรมเป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยปกติที่เป็นตามธรรมชาติ  
ศีลธรรมเป็นบทบัญญัติทางศาสนา การบัญญัตินั ้นบัญญัติในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีต
ประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
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ตามแนวของพุทธธรรม เป็นสันติภาพ คือความมีสันติ ความสงบ  เป็นเสรีภาพ คือ “วิมุติ” เป็นสมภาพ 
คือความเสมอภาค และเป็นภราดรภาพ หลักความเป็นพี่น้องกันโดยธรรม แนวคิดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ เป็นคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่า
ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ 
ความเสมอภาคในสังคม มีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา
สนับสนุน และปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือหลักกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ 
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในหลักธรรมระดับบุคคลต้องมีคุณสมบัติ ๗ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของ
สังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักธรรมระดับสังคมต้องเป็นคนมีศีลธรรมตามหลักสุจริต ๓ กุศล
กรรมบถ ๑๐ ศีล ๕  เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วน
ร่วมที่ดีตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลัก
อธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และเป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามหลักทศพิธราชธรรม 
๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ และอคติ ๔ 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็นการ
กระทำที่บุคคลต้องกระทำในชีวิตประจำวัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นตามหลัก   กาลาม
สูตร เป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ และความเชื่อเหล่านั้นถูกแสดงมาทางการกระทำ
ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า กรรม ๓ คือ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม และด้านมโนกรรม ต้องมี
โอวาทปาฏิโมกขเ์ป็นหัวใจสำคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่า หลักการ ๓ อัน
อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองที่เป็นการกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ประกอบด้วย (๑) การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง 
(ศีล) ประกอบด้วย การไม่ทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่น การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน 
และความไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไมล่่วงละเมิดผิดประเวณีทางเพศ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพ
ในการกระทำ (๒) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ประกอบด้วย การพูดความจริง การพูดในทาง
ส่งเสริม การพูดคำไพเราะสุภาพ และการพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในการพูด 
และ (๓) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) ประกอบด้วย ความพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง ความมี
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อใคร และความเห็นถูกต้อง ชอบธรรม ตามทำนองคลองธรรม 
เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพทางปัญญา 
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Abstract 
Objectives of this dissertation were: 1. To analytical study people’s right and 

freedom by general concepts, 2. To analytical study people’s right and freedom 
according to Buddhist science and 3. To propose the appropriate political right and 
freedom to be adapted in Thai society. 

Methodology was the qualitative method, data were collected from 
document, related research and 18 key informants by in-depth-interview and from 10 
participants in focus group discussion. Data were analyzed by content descriptive 
interpretation.  

Findings were as follows: 

1. Western concept of political right and freedom is the laws that are enforced 
for social justice, purity, security, safety and mental and physical growth to set the rules of 
relationship between individuals or between individual and state and the guideline for 
country administration. The Eastern concept of political right and freedom is ethical and 
virtuous principles based on trustworthiness, loving-kindness, legitimacy, appropriateness 
and all-around knowledge. Administration is scientific, the administrative scientist must know, 
observe and learn from nature to understand the natural way and administrative art the 
administrator must understand all natural ways, the way of people living which is their right 
and freedom. To prevent violence in line with Ahimsa, non-oppression, political right and 
freedom are written in constitution, the supreme law of nation that set the rules for 
administration. That is where the right and freedom come from. 

2. Political Right and freedom according to Buddha. That is morality, the natural 
phenomena that prevail in general of living and non-living things. If it is nature, it is normal, 
because it is natural law. Morality exists normally natural. Morality is the code of ethics in 
religion. It is coded in form of culture, morality, regulations, and traditions. They are Sila, 
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Samadhi, Panna, Vimutti, Vimuttiyanatassana. Concept of political right and freedom 
according to Buddhism is peace. It is peace or pacification. It is liberty or Vinutti. It is equality. 
It is It is brotherhood, being brother and sister by virtue. Concept of political right and 
freedom according to Buddhist monastic concept is the right and freedom for not to torture 
oneself and others. It is the democratic equality according to Saraniyadhamma 6,            
state of conciliation, virtues for fraternal living, for social freedom and equality. 
Brahmaviharadhamma adhering to righteousness supremacy, supported by middle path 
economy., performing righteous duties to the fullest capacity by Kusalakammapadha, 
Chakkavadhivatti and Rajasangahavattu. Political right and freedom at personal level must 
be of 7 attributes and being modeled member of society with Sappurisadhamma 7. Political 
right and freedom at societal levels, persons must have morality in line with Sucarita, pure 
conduct 3, Kusalakammapadha 10, Sila 5, beneficial to society according to 5 precepts, 
being beneficial to society according to Brahmavihara 4, Sangahavattu 4,   a man with good 
participation according to Nathakaranadhamma 10, Saraniyadhamma 7,  a man  with 
participation according to good governance according to Athipateyya 3, Apparihaniyadhamma 
7 and a man who is state leader or country governor according to 10 royal virtues, 
Chakkavadhi 12,  Rajasangahavattu 4, Samaggi 3 and Agati 4. 

3. The appropriate political right and freedom to be adopted in Thai society is 
daily activity depending on each individual basic faith according to Kalamasutta, 10 kinds of 
Buddhist faiths. Those faiths are demonstrated in Buddhist actions, called threefold actions: 
bodily action, verbal action and mental action with Ovada 3, admonition of Buddha, as the 
main courses to reach the target of Buddhism, or three principles under the constitution and 
other related laws to guarantee the political right and freedom of individuals who perform 
their daily activities.  These 3 principles are: (1) not to do all evils (Sila), There must consist 
of the principle of pure conduct, “not to do all evils”; not to destroy life and do harm to 
oneself and others, not to take things that are not given to be one own, not to do sexual 
misconducts, not to commit adultery. This is called the right and freedom to act. (2) to 
behave righteously (Dana) consisting of speaking the truth, speaking the promotion, speaking 
polite and sweet words and speaking only the beneficial speech. This is called “right and 
freedom of speech” and (3) training to purify the mind (Panna) consisting of satisfaction with 
things earned righteously, loving-kindness to others, not to think to do harm to others and 
right view virtuously. This is called “right and freedom of Wisdom”.    
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กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง: วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  เล่มนี้
สำเร็จลงได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์เกื้อกูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายท่านด้วยกัน 
ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ ผู้เป็นประธานกรรมการ
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั ่วไป ผู ้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เป็นกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลา 
ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของการวิจัย เล่มนี้มีความถูกต้องชัดเจน
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยดีตลอดมา  

ขออนุโมทนาขอบคุณผู ้เช ี ่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือการว ิจ ัยที่          
เมตตานุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และตรวจสอบความเรียบร้อยของ     
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์
เช ิงล ึก ( In-depth Interview) ที ่ได ้สละเวลาในการให้ส ัมภาษณ์ และขออนุโมทนาขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)     
ที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ของการวิจัยในเล่มนี้ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบดุษฎีพิจารณ์ และขออนุโมทนาขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เมตตาให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์
เล่มนี้ให้มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขออนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และ
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา    
ลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลแก่ผู้วิจัย
ด้วยดีตลอดมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์ใด ๆ ทั้งประโยชน์ในเชิงวิชาการ ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และ
ในเชิงสังคมอันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  
อาจริยบูชา และบุพการีบูชา ขอให้พระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญรุ่งเรือง
และตั้งมั่นสถิตสถาพรตลอดจิรัฏฐิติกาล 

ขอผลานิสงส์แห่งคุณงามความดีอันเกิดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จงบังเกิดมีแก่ครู 
อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู ้มีอุปการคุณทั้งหลาย ผู้วิจัยถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ 
คุณประโยชน์ให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีคุณค่ายิ่งขึ้น 

 

 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร) 
๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ญ 

สารบัญภาพ ฎ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ฎ 

บทที่ ๑  บทนำ ๑  

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 

๑.๒ คำถามการวิจัย ๗ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๗ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๗ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 

๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๓๑ 

๑.๘ วธิีดำเนินการวิจัย ๓๔ 

๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๔๒ 

บทที่ ๒  สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๔๓ 

๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๔๔ 

๒.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก ๔๔ 

๒.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก ๖๐ 

๒.๑.๓ สรุปแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดท่ัวไป ๖๘ 

๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๖๙ 

๒.๒.๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๖๙ 

๒.๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ ๗๕ 

๒.๒.๓ พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย ๘๒ 

๒.๒.๔ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๙๗ 

๒.๓ สรุปวิเคราะห์ ๙๙ 
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บทที่ ๓  สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๐๒ 

๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๐๒ 

๓.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า ๑๐๔ 

๓.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม ๑๐๖ 

๓.๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ ๑๑๕ 

๓.๒ หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ๑๓๖ 

๓.๒.๑ หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ๑๓๖ 

๓.๒.๒ หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคม ๑๓๗ 

๓.๒.๓ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีศีลธรรมในฐานะสมาชิกของสังคม ๑๓๘ 

๓.๒.๔ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม ๑๔๐ 

๓.๒.๕ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีในฐานะสมาชิกของสังคม ๑๔๑ 

๓.๒.๖ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีในฐานะสมาชิก
ของสังคม ๑๔๓ 

๓.๒.๗ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีในฐานะ
สมาชิกของสังคม ๑๔๕ 

๓.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ๑๔๙ 

๓.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ๑๕๐ 

๓.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล ๑๕๖ 

๓.๔ สรุปวิเคราะห์ ๑๕๙ 

บทที่ ๔  สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ๑๖๑ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ๑๖๒ 

๔.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๑๖๒ 

๔.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๖๓ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ๑๖๓ 

๔.๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๑๖๔ 

๔.๒.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๖๘ 

๔.๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ ๑๗๙ 

๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ๑๘๐ 

๔.๒.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
 ๑๘๑ 

๔.๓ สรุปสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ๑๘๓ 

๔.๓.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล ๑๘๔ 

๔.๓.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม ๑๘๕ 

๔.๓.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๘๗ 

๔.๓.๔ ร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๘๙ 
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๔.๔ การตรวจสอบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์โดยการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๙๒ 

๔.๕ ปรับรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๙๗ 

๔.๕.๑ ที่มาในของแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา ๑๙๘ 

๔.๕.๒ รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ PRLB HOUSE 
MODEL ๒๐๖ 

๔.๕.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
 ๒๑๐ 

๔.๖ องค์ความรู้ ๒๑๑ 

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๑๙ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๙ 

๕.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๒๑๙ 

๕.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๒๒๐ 

๕.๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
 ๒๒๑ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๒ 

๕.๒.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๒๒๒ 

๕.๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๒๒๖ 

๕.๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
 ๒๓๑ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๖ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๓๖ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๓๗ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ๒๓๗ 

บรรณานุกรม ๒๓๘ 

ภาคผนวก ๒๔๙ 

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ๒๕๐ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ ๒๕๑ 

ภาคผนวก ค ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ๒๕๓ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์เชิงลึก) ๒๕๕ 
ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์ หรือแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๖๑ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๖๖ 
ภาคผนวก ช ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๗๐ 
  



ฌ 

 

ภาคผนวก ซ ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ๒๗๑ 
ภาคผนวก ฌ ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๗๒ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๗๔ 
 



ญ 

 

สารบัญตาราง 

 
 ตารางท่ี หน้า 
๑.๑ แสดงเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง ๑๓ 
๑.๒ แสดงเอกสารที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ๑๖ 
๑.๓ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ๒๕ 
๑.๔ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ ๓๔ 
๒.๑ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดตะวันตก ๖๘ 
๒.๒ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดความตะวันออก ๗๘ 
๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ๙๕ 
๓.๑ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า ๑๒๓ 
๓.๒ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม ๑๓๒ 
๓.๓ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ ๑๕๗ 
๓.๔ แสดงแนวคิดหลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ๑๗๓ 
๓.๕ แสดงการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ๑๘๓ 

 
  



ฎ 

 

สารบัญภาพ 

 
 แผนภาพที่ หน้า 
๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการทำวิจัย ๓๘ 
๒.๑ แสดงรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ ๘๓ 
๔.๑ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล ๒๑๔ 
๔.๒ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม ๒๑๖ 
๔.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๒๑๘ 
๔.๔ แสดงร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

PRLB HOUSE MODEL 
๒๒๐ 

๔.๕ แสดงร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

๒๒๓ 

๔.๖ แสดงรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

๒๓๙ 

๔.๗ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๔๕ 
๔.๘ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๔๙ 

 
  



ฏ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺ าส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปัญญาสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

ข. คำย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สีลขันธวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
สํ.ม.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 



  

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
๑.๑.๑ ความเป็นมา 

เมื่อประมาณหมื่นล้านกว่าปีที่ผ่านมาได้มีสสาร พลังงาน เวลา และพื้นที่ได้รวมตัวกันเกิด
ปรากฏการณ์บิ๊กแบง (Big Bang) เกิดเป็นเอกภพ หลังเหตุการณ์บิ๊กแบง สามพันกว่าล้านปี สสารและ 
พลังงานเริ่มรวมตัวกันเป็นเชิงซ้อนที่เรียกว่าอะตอม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลเป็นดาว
เคราะห์เรียกว่าโลก และเกิดมีสิ่งมีชีวิต ในระยะเวลาประมาณเจ็ดหมื่นปี สิ่งมีชีวิตเริ่มก่อรูปโครงสร้าง
สังคมที่ประณีตมากขึ้นเรียกว่าวัฒนธรรม เป็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่า 
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเส้นทางประวัติศาสตร์มีการปฏิวัติที่สำคัญ ๓ รูปแบบ คือ การปฏิวัติการรับรู้เริ่ม
ก่อนหนึ่งหมื่นปีมาแล้ว แล้วเข้าสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมเริ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นสองพันปี และ   
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เมื่อประมาณเพียงห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมา๑  

ประวัติความเป็นมาของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาตามลำดับจนเกิดสังคมเป็นการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ออกจะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างมากดังที่ อริสโตเติล (Aristotle)  นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าว
ไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social Animal)”๒ หมายความว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถ
อยู่ลำพังเพียงคนเดียวได้ ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ พึ่งพาอาศัยและอยู่ภายใต้ระเบียบ
กฎเกณฑ์เดียวกัน มนุษย์จึงได้รวมตัวกันสร้างวัฒนธรรมขึ้น เมื่อมีสังคมเกิดขึ้นจึงเป็นจุดกำเนิดของรัฐ 
สภาพชีวิตของสัตว์โลกที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยอาศัยสติปัญญาในการ
พิจารณาไตร่ตรอง ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดี จนสามารถสร้างสังคมมนุษย์ได้จากการคัดสรร
โดยชาติ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเก็บรักษาคงไว้  เพราะมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยน
ลักษณะบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยมีองค์ประกอบคือ    

 
๑ ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรีป, ๒๕๖๑), หน้า 

๒๗-๒๘. 
๒ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี , มนุษย์ก ับสังคม , (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗-๔๘. 



๒ 

 

มีอาณาบริเวณที่แน่นอน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การมีความสัมพันธ์ และมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยสร้างบรรทัดฐานเดียวกัน๓  

สังคมมนุษย์เรียกว่ารัฐ ซึ่งเป็นความผูกพันทางการเมืองเพราะประชาชนอยู่ภายใต้ระบบ
การเมืองอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยอันเดียวกัน รวมทั้งเอกราชเต็มในฐานะที่เป็นรัฐอันมีลักษณะ     
เป็นกลุ่มคนที่มีประโยชน์และจุดหมายร่วมกัน มีดินแดนเป็นสัดส่วน มีอิสระจากการควบคุมของ
ต่างประเทศ และมีอำนาจสูงสุดหรืออธิปไตยรวมอยู่๔ จึงเป็นจุดกำเนิดของรัฐเริ่มมากจากครอบครัว
ซึ่งสืบต่อมาเป็นวงศ์วาร และเผ่าพันธุ์ ด้วยอุปนิสัยที่มีความเคารพอาวุโส จึงเกิดเป็นรัฐในหมู่ชน       
ซึ่งมีหัวหน้าในการปกครองดูแลให้คำปรึกษา ได้มีวิวัฒนาการมาจนพลเมืองเพิ่มจำนวนมากขึ้น         
จนมีมากกว่าอาหาร ได้หยุดตั้งหลักแหล่งเพื่อทำการเพาะปลูกทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เป็นจุดเริ่มกำเนิดรัฐและรัฐบาลขึ้นมา๕ ทำให้เกิดสถาบันทางการเมืองซึ่งเป็นขอบเขตของพฤติกรรมที่
สร้างขึ้นและมีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ 
สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันฝ่ายบริหาร และสถาบันฝ่ายตุลาการ๖ 

การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้ น ๆ เป็นตัวกำหนด
กิจกรรมของสังคมนั้นๆ โดยอำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้น ๆ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
หรืออาจหมายถึงการแข่งขันเพื ่อช่วงชิงอำนาจ และนำอำนาจมาใช้เพื ่อการจัดสรรทรัพยากร 
ผลประโยชน์ที่มีอยู่ในตัวเอง กลุ่ม สาธารณะ และกลุ่มผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ยุติธรรม เสมอภาค
เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือ คุณภาพชีวิตและความสุขหรือความอยู่ดีมีสุขและยั่งยืนของประชาชน 
ชุมชนและประเทศชาติโดยภาพรวม๗ การเมืองจึงเป็นเรื ่องเกี่ยวกับรัฐ อำนาจและอำนาจหน้าที่      
การแจกสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม และเป็นเรื่องของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญ ๆ ทางการเมือง 
เป็นต้น เมื่อการเมืองเป็นเรื่องของรัฐจึงเกิดการปกครองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ได้รับการหนุนหลัง
โดยการใช้อำนาจที่มีผลการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นอำนาจที่จะทำให้เกิดการจัดระเบียบ
เพื่อสร้างหลักประกันว่า การนำนโยบายที่มีอยู่มาปฏิบัติได้ผล เพราะการปกครองหรือการบริหาร  
วางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั้น จำเป็นต้องอาศัยอำนาจคือการเมือง คือ
การใช้อำนาจและระเบียบกฎเกณฑ์มาบริหารจัดการ๘ 

 
๓ คณาจารย์มหาวิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย , มนุษย์ก ับส ังคม , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๓ , 

(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๑. 
๔ อานนท์ อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๙), 

หน้า ๑๓. 
๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓-๒๔. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖. 
๗ วิศาล ศรีมหาวโร, สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๖๙. 
๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐. 



๓ 

 

นับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและฉบับชั่วคราวมาแล้ว ๒๐ ฉบับ ซึ่งฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  คือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นมา และเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สิ่งหนึ่งที่
แสดงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคือกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับหรือจะใช้บังคับนั้น  จะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทนั้นมิได้ ถือเป็นหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหลักการนี้ได้
รับรองไว้ตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐๙ ว่า  

“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ 
หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้” 

ความเป็นกฎหมายสูงสุด หรือ Supremacy of Law หมายถึง สภาวะสูงสุดของกฎหมาย 
ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของกฎหมายนั้น ๆ ว่าอยู่ในลำดับสูงเหนือกฎหมายอื่นใดทั้งปวง ลำดับเช่นนี้
อาจเร ียกว่าศักดิ์  หรือชั ้นของกฎหมาย (Hierarchy of Law) ซึ ่งโดยทั ่วไปแล้ว จะกำหนดให้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ส่วนกฎหมายธรรมดาในรูปแบบหรือประเภทอ่ืน ๆ ที่มีชื่อ
เรียกต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น จะถือว่าเป็นกฎหมายใน
ชั้นรองลงมา๑๐ ในทุก ๆ รัฐธรรมนูญต่างก็มีรากฐานแนวคิดหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นย่อม
หนีไม่พ้นเรื่องราวของสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เนื่องจากทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ
ในความเป็นมนุษย์และเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคจึงปรากฏเป็นบทบัญญัติหลัก ๆ ของรัฐธรรมนูญต่าง ๆ เสมอมา ในฐานะ
แนวความคิดพ้ืนฐานอันจำเป็นควบคู่มากับการกำเนิดของรัฐธรรมนูญในโลก เพราะอีกด้านหนึ่งการมี
รัฐธรรมนูญนั้น ก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองประชาชนในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ นั่นเอง 

การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการนำมาบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยบัญญัติไว้ในหมวด ๒ สิทธิและหน้าที่
ของชนชาวสยาม ได้วางหลักไว้อย่างกว้างว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิ
ใด ๆ และมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” และ “ภายใน
บังคับแห่งกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน 

 
๙ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก, ๖ เมษายน 

๒๕๖๐, หน้า ๔. 
๑๐ ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๕-๑๒๖. 



๔ 

 

การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ” แม้ว่าจะวางหลักไว้
อย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ในเมื่อไม่มีกฎหมายมารองรับ ในบางเรื่องจึงมีการละเมิดจน
เกิดผลเสียต่อการปกครอง๑๑ 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ในการจัดทำรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ผู้ที ่เกี ่ยวข้องจะคำนึงถึงการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นประการสำคัญเสมอมา เพราะมองว่าสิทธิและเสรีภาพ
เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
หากละเลยหรือไม่คุ ้มครองเรื ่องเหล่านี้แล้วย่อมส่งผลต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติตามไปด้วย      
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นหลักการ
สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาบัญญัติไว้ในทุก ๆ รัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ได้มีการนำเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาบัญญัติไว้ในหมวด ๓ 
มาตรา ๒๕-๔๙๑๒ 

๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 

ฉะนั้น สิทธิ (Right) คือ ประโยชน์ที่กฎหมายจะรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่
จะกระทำการเก่ียวข้องกับทรัพย์สินหรือบุคคลอ่ืน ส่วนเสรีภาพ (Liberty) คือ ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่
ภายใต้การครอบงำของบุคคลอ่ืน มีอิสระที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ สิทธิและเสรีภาพจึงมี
ความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนที่รัฐทุกรัฐจะต้องให้การรับรองคุ้มครอง 

ดังที่ โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) ได ้เสนอแนวคิดทางการเม ืองผ ่านหนังสือ 
Leviathan อธิบายถึงอำนาจที่เด็ดขาดของผู้ปกครองซึ่งมุ่งเน้นให้สมาชิกของสังคมมีชีวิตรอดอย่าง
ปลอดภัยเหนือความสำคัญอื ่นใด แม้จะต้องแลกด้วยสิทธิเสรีภาพก็ต้องยอม และเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว เสนอให้องค์อธิปัตย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียว๑๓ ในขณะที่ฌอง ฌาค รุสโซ 
(Jean-Jacques Rorsseau) ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองในเรื่องสัญญาประชาคม ได้ให้ความสำคัญ
เรื่องของเสรีภาพควบคู่กับความเป็นมนุษย์ หากใครปฏิเสธเสรีภาพก็ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ ๑๔ และ
ขงจื ้อมีแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู ่บนหลักการพื ้นฐานทางจริยศาสตร์ ในระบบ
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานอันยิ่งใหญ่คือความสัมพันธ์ทั้งห้า เพ่ือเป็นทางออกแก่ปัญหาของมนุษย์และสังคม

 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๕ , เล่ม ๔๙, 

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕, หน้า ๕๓๖. 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๐, เล่ม 

๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก, ๖ เมษายน ๒๕๖๐, หน้า ๗-๑๓. 
๑๓ Thomas Hobbes, Leviathan: Or the Matter. Form and Power of a Commonwealth 

Ecclesiastical and Civil, edited by Michael Oakeshott with an introduction by Richard s. Peters 
(New York: Collier Books, 1967). 

๑๔ ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, (พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๕๙), หน้า ๓๔. 



๕ 

 

การเมืองในสมัยนั้น๑๕ และในลัทธิเต๋ากล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์นั้นอยู่ที่การปกครองโดยไม่
ต้องปกครอง๑๖ และมหาตมะคานธี มีความเห็นว่าภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คนที่
อ่อนแอที่สุดจะได้รับโอกาส เช่นเดียวกับคนที่แข็งแรงที่สุดด้วยวิธีการแห่งอหิงสา ซึ่งได้แก่วิธีการไม่ใช้
กำลัง ไม่ร่วมมือกับการใช้กำลัง”๑๗ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ัวไปในทางตะวันตกและทางตะวันออก 

ในทางพระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางในการดำรงชีวิต หลักปฏิบัติตนต่อสังคม หลักการ
ปกครอง หลักเศรษฐกิจ หลักการหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ ตลอดถึง
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี โดยให้ความรู้ ๔ ทาง คือ คติธรรม เนติธรรม สหธรรม และวัตถุธรรม 
เช่น ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับนักปกครอง ราชนีติธรรมเป็นคุณสมบัติสำหรับผู้จะเข้ารับ
ข้าราชการ เป็นต้น๑๘ การนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อันประกอบด้วยความเป็นผู้รู้
จักเหตุแห่งความจริง รู้จักผลอันประเสริฐ รู้จักตน รู้เรา รู้เขา รู้จักพอดี ความพอดี รู้จักกาลเวลาอัน
เหมาะสม รู้จักชุมชนเมื่อเข้าไปหา รู้จักบุคคลว่าควรคบและไม่ควรคบ เป็นต้น 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย๑๙ พระพุทธเจ้าทรง
ประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์๒๐ โดยมีวินัยเป็น
ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนนั้น และเพื่อทำให้คำสอน
หรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็เกื ้อกูลการนำสู่
จุดหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า๒๑ และเป็นการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน 
กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อกำหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการให้คน
ประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการดำเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตาม
สิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็นคุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน๒๒ ในยุค
ปัจจุบันหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุได้เสนอระบบธรรมิกสังคมนิยมจึงจะถูกต้องตามธรรมสัจจะของ

 
๑๕ สุวรรณา สถาอานันท์, หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, 

๒๕๖๒), หน้า ๙๕. 
๑๖ พจนา จันทรสันติ, วิถีแห่งเต๋า, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, ๒๕๖๒), หน้า ๙๕. 
๑๗ ชัยชนะ พิมานแมน, ความคิดทางการเมืองมหาตมะคานธี, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๖. 
๑๘ บันเทิง พาพิจิตร, การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๔-๘. 
๑๙ แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๕. 
๒๐ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑.  
๒๑ พระเทพเวที  (ประย ุทธ์  ปย ุต ฺ โต ) และ ระวี  ภาว ิ ไล , พุทธบร ิษ ัท  ก ับ  พระธรรมว ิน ัย , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑. 
๒๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

พุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๖๑. 



๖ 

 

ธรรมชาติ๒๓ สังคมที ่สมาชิกในสังคมยืดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา             
มีลักษณะเป็นกลาง ๆ โดยมีหลักสำคัญ ๒ ประการ คือ การได้คุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่นเรียกว่าความเสมอภาค (สมภาพหรือสมานภาพ) ที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย 
โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ประการจะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาค๒๔ สิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกุศลกรรมบถเป็นวิธีทำความดี ๑๐ ประการ แบ่งเป็นวิธีทำความดีทางกาย 
๓ ประการ วิธีทำความดีทางวาจา ๔ ประการ และวิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ๒๕ 

การเมืองในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้พูดการเมืองโดยตรง แต่ได้กล่าวถึง
หลักการปกครองโดยไม่ระบุว่าการปกครองแบบใดดี  แบบใดเสีย ไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย  
แบบสังคมนิยม ให้ยึดหลักการที่เป็นธรรมมุ่งการปกครองแบบธรรมาภิบาลปรากฏในอธิปเตยยสูตรว่า
ด้วยอธิปไตยคือความเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ๒๖ คือ 

๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ เป็นการถือเอาตนเอง ศักดิ ์ศรีเกียรติภูมิ 
ตลอดจนผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่ กระทำการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ 

๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ เป็นความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไป
ตามเสียงสรรเสริญและนินทา ไม่มีหลักการที ่แน่นอน กระทำการโดยปรารภจะเอาใจคนหมู ่ชน       
หาความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวเป็นประมาณ 

๓. ธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ เป็นการถือหลักความจริง ความถูกต้อง 
ความดีงาม เหตุผล เป็นใหญ่ กระทำการด้วยปรารถสิ ่งที ่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงและ         
ความคิดเห็นที่ได้รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที ่สุดเต็มขีดแห่งสติปัญญา         
จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงาม เป็นการปกครองที่ดี 

พุทธปรัชญาทางการเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใช้คำว่าอธิปไตยเป็นหลักที่ปกครอง     
พึงยึดถือ เมื่อเป็นผู้ปกครองแล้วจะยึดถืออะไรเป็นใหญ่  ส่วนอธิปไตยที่ใช้ในปัจจุบันเน้นว่าอำนาจ
อธิปไตยหรืออำนาจในการปกครองควรอยู ่ที ่ใด หรืออยู่ที ่ใครตามหลักวิชาของรัฐศาสตร์ ฉะนั้น  
พระพุทธเจ้าทรงสอนในกูฏทันตสูตร๒๗ สูตรว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง กล่าวโดยสรุปประกอบด้วย 
(๑) การบริหารโดยการกระจายอำนาจ (๒) การจัดตำแหน่งทางการบริหาร (๓) การวางนโยบายและ
กลยุทธ์ (๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการลงประชามติ (๕) การสื่อสาร และ (๖) ผลของการ

 
๒๓ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๙-๑๐๓. 
๒๔ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๑๒-๑๓. 
๒๕ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐-๑๑. 
๒๖ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๒. 
๒๗ ที. สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๘/๑๒๕-๑๕๐. 



๗ 

 

ปฏิรูปแนวคิด ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ผูกอยู่กับการเมืองการปกครองที่ต้องการให้ความอุดมสมบูรณ์
ของบ้านเมืองคงอยู่ตลอดไปที่จะทำให้โจรผู้ร้ายไม่มี ถูกหลักศีลธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาสั งคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่ยั่งยืน และเพิ่มผลผลิตหรือภาษีเงินได้เข้าคลังหลวงนับว่าเป็นต้นแบบพุทธ
ปรัชญาการเมืองที่แก้ปัญหาอย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง 

จะเห็นได้ว่า เรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อนำหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาที่ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นหลักคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จึงเห็นว่าอรรถประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษา
เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์นั้น จะเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางออกหรือทางเลือกให้กับสังคมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด
แบบตะวันออกหรือแนวความคิดแบบตะวันตก ให้เข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้
จะได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่ เหมาะสม อันเป็นไปโดยชอบ
ประกอบด้วยธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตร์ในที่สุด 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดท่ัวไปเป็นอย่างไร  

๑.๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยควร
เป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑.๓.๓ เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทย 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้

กำหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ที่มุ ่งศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนของ
ที่เป็นหลักการและหลักปฏิบัติของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันก็
จะมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดของนักคิดของ



๘ 

 

ตะวันตกและตะวันออกที่สำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์กับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามแนวของพระพุทธเจ้า พุทธธรรม พระสงฆ์ และบูรณาการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่
เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป ประกอบด้วย 
แนวคิดตะวันตก และตามแนวคิดตะวันออก 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาแนวคิดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป ตามแนวพุทธศาสตร์ และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่
เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน ๑๘ รูปหหรือคน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ด้านพระพุทธศาสนา และกลุ่ มที่ ๒ ด้าน
รัฐศาสตร์ 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่ม
เป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่กำหนดไว้หรือเป็นข้อ
ค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนาโดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๑๐ 
รูปหรือคน การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะจึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื ่อพิจารณาผลการวิจ ัยเบื ้องต้นของผู ้ว ิจ ัยว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบของการวิจัยมากน้อยเพียงใด 

๑.๔.๓ ขอบด้านระยะเวลา 

การดำเนินการวิจัยตั ้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมเป็น
ระยะเวลา ๒๓ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมือง 

ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด 

๑.๕.๒ เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้ตามที่ตน
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด 



๙ 

 

๑.๕.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่จะกระทำ
การใด ๆ ในทางการเมือง ได้อย่างอิสระ และความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้
ตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด 

๑.๕.๔ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ หมายถึง หลักการ หลักปฏิบัติ 
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ซึ ่งความมีสิทธิและเสรีภาพที่พึงจะกระทำต่อบุคคล สัตว์ 
สิ่งของ หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ด้วยความเคารพ นอบน้อม เกื้อกูล หรือการพึ่งพาอาศัยกัน 

๑.๕.๕ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในระดับบุคคล หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม 
อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ และความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ 
ในทางการเมืองได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดใน
เรื่องของสิทธิมนุษยชน และสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

๑.๕.๖ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในระดับสังคม หมายถึง อำนาจอันชอบธรรม 
อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ และความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ 
ในทางการเมือง ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ที ่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื ่อสร้างความเข้มแข็ง       
ให้กับสังคม 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนเอกสารและงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้อง (Literature Review) ในที ่น ี ้ผ ู ้ว ิจัย              

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสำรวจภาพรวมขององค์ความรู้การวิจัยว่าดำเนินไปในทิศทางใด เพ่ือสำรวจงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องนี้ไปซ้ำซ้อนงานที่นักวิชาการท่านอื่นๆ ได้ทำมาแล้ว และเพ่ือชี้ให้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่
นักวิชาการท่านอ่ืนๆ ยังไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาอะไรบ้างแล้วยังไม่ครอบคลุมมากพอ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑.๖.๑ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนว     
พุทธศาสตร์ ในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจว่าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและวิชาการ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ได้มีนักวิชาการได้วิจัยเรื่องไว้หลายท่าน ในครั้งนี้ผู้วิจัย
แยกเอกสารที่เกี ่ยวข้องออกเป็น ๒ ประเด็น คือ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิด
ตะวันตก และสิทธิและเสรีภาพตามแนวความคิดตะวันออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๖.๑.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก ซึ่งณัชชาภัทร์ อุ ่นตรงจิตร       
ได้กล่าวถึงการเมืองไว้ในหนังสือรัฐศาสตร์ว่า การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อจะตัดสินว่าใครจะ
ได้อะไร เมื่อใด และได้อย่างไร และอำนาจทางการเมืองเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะสามารถบังคับ



๑๐ 

 

ให้คนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่ากระทำการที่ต้องการ๒๘ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการเมือง
ในหนังสือ “The Republic”๒๙ ของเพลโต (Plato) ถือเป็นแนวความคิดที่สะท้อนให้เห็นมุมมองใน
เรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เป็นต้นว่า “จงจำหลักการดั้งเดิมที่ว่า...คน ๆ เดียวควรจะทำ
เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น กล่าวคือ สิ่งที่ธรรมชาติของเขาปรับให้เขาได้ดีที่สุด (หลักเสรีภาพ) ความยุติธรรม
คือหลักการอันนี้ หรือส่วนหนึ่งของหลักการนี้” ยังสอดคล้องในงานนิพนธ์เรื่องรัฐศาสตร์ (Politics) 
อริสโตเติล (Aristotle) เสนอแนวคิดทางการเมืองไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์เมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกัน
ในสังคมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมืองหรือรัฐ”๓๐ ในขณะที่นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) 
ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่สนับสนุนการใช้อำนาจและความรุนแรง จากอ่านหนังสือ The 
Prince ได้พัฒนาทฤษฎีการเมืองของตนขึ้นมา โดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่มน้อยผู้เป็นฝ่ายปกครองที่จะใช้
อำนาจให้ดีที ่สุดนั่นคือเจ้าผู้ปกครอง๓๑ สอดคล้องกับโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) ได้เสนอ
แนวคิดทางการเมืองผ่านหนังสือ Leviathan เป็นหนังสืออธิบายถึงอำนาจที่เด็ดขาดของผู้ปกครอง    
มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่สนใจแพร่หลายจากผลงานเรื่อง รัฐาธิปัตย์  (Leviathan) ซึ่งมุ่งเน้นให้สมาชิก
ของสังคมมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัยเหนือความสำคัญอ่ืนใด แม้จะต้องแลกด้วยสิทธิเสรีภาพก็ต้องยอม 
และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เสนอให้องค์อธิปัตย์ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู้เดียว ซึ่งเรียกว่า 
Leviathan๓๒ ในขณะที่ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองที่
เด่นดัง และสำคัญท่ีสุดในเรื่องสัญญาประชาคม ไดใ้ห้ความสำคัญเรื่องของเสรีภาพควบคู่กับความเป็น
มนุษย์ หากใครปฏิเสธเสรีภาพก็ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ จึงให้ความสำคัญในเรื่องเสรีภาพ และความ
เสมอภาค ผ่านหนังสือ Social contract (สัญญาประชาคม)๓๓ คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) มีอิทธิพลทำ
ให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ในเรื ่องของความเสมอภาคที่ได้รับแนวคิดจากเฮเกลจึ งทำให้เกิดทฤษฎี 
Dialectic ความแตกต่างทางวัตถุ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น ได้เสนอแนวคิดทางการเมือง
ผ่านหนังสือ The Communist Manifesto ทำประกาศของลัทธิคอมมิวนิสต์  

 
๒๘ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๔-๕. 
๒๙ Francis MacDonald, The Republic of Plato, (Corford Publisher : Oxford Released 

Date, 1968), p. 35. 
๓๐ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : 

ศยาม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖๓. 
๓๑ ทินพันธ์ นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), (กรุงเทพมหานคร : สหาย
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๑๑ 

 

และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก ซึ่งสุวรรณา สถาอานันท์ 
ได้แปลหนังสือหลุนอ่ีว์ขงจื่อสนทนาซึ่งแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของขงจื้ออยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ของขงจื้อมุ่งเน้นข้อเสนอเชิงจริยธรรมในระบบความสัมพันธ์พ้ืนฐานอันยิ่งใหญ่
คือความสัมพันธ์ทั้งห้า ได้แก่ บิดา-บุตร สามี-ภรรยา พ่ี-น้อง เพื่อน-เพื่อน ผู้ปกครอง-ผู้ใต้ปกครอง 
เพื่อเป็นทางออกแก่ปัญหาของมนุษย์และสังคมการเมืองในสมัยนั้น๓๔ ในขณะที่พจนา จันทรสันติ     
ได้แปลและเรียบเรียงหนังสือวิถีแห่งเต๋า ที่ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์นั้นอยู่ที่เต๋าจิงคือ
วิถีทางของธรรมชาติ และเต๋อจิงคือคุณธรรมในลักษณะของเชิงจิตวิญญาณ โดยให้ความหมายของเต๋า
ว่า เป็นคำสมมติขึ้นใช้เรียกสภาวะหนึ่งซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเหตุผลใดๆ แต่เป็นสิ่งที่
หยุดสนิทอยู่ในตนเป็นสภาวะอันสูงสุดยอดเยี่ยมที่ไม่ต้องการยอมรับหรือปฏิเสธ ดังนั้น ถ้อยคำหรือ
ข้อความ คำพูดที่แสดงออกมาโดยมุ่งหวังที่จะอธิบายเต๋าจึงเป็นไปโดยนัยแห่งการเปรียบเทียบ จึงได้
กล่าวว่า การปกครองโดยไม่ต้องปกครอง๓๕ และสอดคล้องกับแนวคิดทางการเมืองของท่านมหาตมะ 
คานธี ในเรื ่องระบบการปกครอง มหาตมะคานธี มีความเห็นว่า “ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คนที่อ่อนแอที่สุดจะได้รับโอกาส เช่นเดียวกับคนที่แข็งแรงที่สุด ภาวการณ์เช่นนี้       
จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกเสียจากอหิงสาหรือสันติวิธี ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเสมอว่า ความเป็นธรรมในสังคม
แม้แต่กับผู้ที่ต่ำต้อยและน้อยหน้าที่สุด จะเกิดขึ้นโดยการใช้กำลังไม่ได้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ที่ได้รับความ 
ไม่เป็นธรรมที่ต่ำต้อยที่สุดจะสามารถแก้ไขความไม่เป็นธรรมได้ด้วยวิธีการแห่งอหิงสา ซึ่งได้แก่วิธีการ
ไม่ใช้กำลัง ไม่ร่วมมือกับการใช้กำลัง”๓๖ 

จากที่ได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 
พบหลักฐานที่นักวิชาการได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื ่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง พบว่า ได้มีหลักฐานเพียงพอต่อการศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตาม
แนวพุทธศาสตร์ ดังตารางที่ ๑.๑ แสดงเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล หนังสือ 
ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร รัฐศาสตร์ (๒๕๕๙) 
Francis MacDonald The Republic of Plato (1968) 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก (๒๕๔๐) 
ทินพันธ์ นาคะตะ นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง) (๒๕๔๑) 
  

 
๓๔ สุวรรณา สถาอานันท์, หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, 

๒๕๖๒), หน้า ๙๕. 
๓๕ พจนา จันทรสันติ, วิถีแห่งเต๋า, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, ๒๕๖๒), หน้า ๙๕. 
๓๖ ชัยชนะ พิมานแมน, ความคิดทางการเมืองมหาตมะ คานธี, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๖. 



๑๒ 

 

  
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล หนังสือ 
Thomas Hobbes Leviathan: Or the Matter (1967) 
ปรีชา เรืองจันทร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (๒๕๕๙) 
สุวรรณา สถาอานันท์ หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา (๒๕๖๒) 
พจนา จันทรสันติ วิถีแห่งเต๋า (๒๕๖๒) 
ชัยชนะ พิมานแมน ความคิดทางการเมืองมหาตมะคานธี (๒๕๓๐) 

 

๑.๖.๑.๒ เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว   
พุทธศาสตร์ 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
ในสมัยพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย๓๗ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไมเ่ป็น
รูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การ เหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุทุกรูปที่         
อยู่ร่วมกันในอารามนั้น ๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือทำหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการให้
ชีวิตความเป็นอยู่จากการกระทำของภิกษุแต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ถูกต้องตาม
พุทธบัญญัติเร ียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย๓๘ พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ  คือ        
พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์๓๙ วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบ
ต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนนั้น และเพื่อทำให้คำสอนหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้นั้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็เกื้อกูลการนำสู่จุดหมายของพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า๔๐ และวินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อกำหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการ
ดำเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล  ศีลจึงเป็น
คุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน๔๑ ซึ่งพุทธทาสภิกขุได้เสนอระบบธรรมิก
สังคมนิยมจึงจะถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ ทั้งนี้ ชีวิตทั้งหลายมีระบบการเมือง แม้แต่ต้นไม้ 

 
๓๗ แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๕. 
๓๘ พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที ่มีในพระไตรปิฎก , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๗. 
๓๙ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑.  
๔๐ พระเทพเวที  (ประย ุทธ์  ปย ุต ฺ โต ) และ ระวี  ภาว ิ ไล , พุทธบร ิษ ัท  ก ับ  พระธรรมว ิน ัย , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑. 
๔๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

พุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๖๑. 



๑๓ 

 

แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน แล้วก็มาถึงคนคือระบบการเมืองของพระเจ้า  ระบบการเมืองของธรรมชาติที่
บังคับให้มนุษย์จะต้องอยู่กันอย่างถูกต้องในการอยู่เป็นสังคม  มิเช่นนั้นจะต้องตาย จะต้องสูญหายไป 
สัตว์เหล่านั้นไม่รู้ และไม่มีเจตนาที่จะมีระบบการปกครอง มันเป็นไปเองตามธรรมชาติ แล้วมันรอดอยู่
ได้เพราะเผอิญบางพวกหรือบางสาย มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธัมมิกสังคมนิยมของ
ธรรมชาติ คือ ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติที่ มันจะต้องประพฤติแก่กันและกันอย่างนั้น      
มันจึงรอดอยู่ได๔้๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่าสังคมท่ีสมาชิกในสังคมยืดถือธรรมาธิปไตย 
โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา มีลักษณะเป็นกลาง ๆ โดยมีหลักสำคัญ ๒ ประการ คือ การได้
คุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรียกว่าความเสมอภาค (สมภาพหรือสมานภาพ)  
ที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ประการจะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ 
ความเสมอภาค๔๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกุศลกรรมบถของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) หมายถึงวิธีทำความดี ๑๐ ประการ แบ่งเป็นวิธีทำความดีทางกาย ๓ ประการ วิธีทำความ
ดีทางวาจา ๔ ประการ และวิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ๔๔ นอกจากนี้สมบูรณ์ สุขสำราญได้เขียน
บทความพุทธศาสนากับการเมืองว่าพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะ
เป็นสถาบันสำคัญสถาบันหนึ่งของสังคมโดยมีอิทธิพลต่อทัศนคติและค่านิยม ยังมีบทบาทสำคัญใน
การกำหนดแนวทางความสัมพันธ์และการกระทำต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
เท่าเทียมกันในโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงกล่าวอ้างได้ว่าหลักการในทางพุทธศาสนา
เป็นรากฐานที่สำคัญของแนวความคิดทางการเมืองและอำนาจของผู้ปกครองยึดเป็นแนวทางในการ
บริหารประเทศได้รับการยอมรับจากผู้อยู่ใต้ปกครองอย่างปราศจากข้อโต้แย้ง๔๕ 

จากที่ได้ทบทวนแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ พบหลักฐานที่
นักวิชาการได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า 
ได้มีหลักฐานเพียงพอต่อการศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ ดัง
ตารางที่ ๑.๒ แสดงเอกสารที่เก่ียวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองดังนี้ 

 

 

 

 

 
๔๒ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๙-๑๐๓. 
๔๓ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๑๒-๑๓. 
๔๔ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๑๐-๑๑. 
๔๕ สมบูรณ์ สุขสำราญ, พระพุทธศาสนากับการเมือง, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที ่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ 

ตุลาคม-ธันวาคม, ๒๕๒๒, หน้า ๑-๑๕. 



๑๔ 

 

 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล หนังสือ 
แสวง อุดมศรี การปกครองคณะสงฆ์ไทย (๒๕๓๐) 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก 

(๒๕๔๓) 
วินัยปิฎก มหาวรรค พระโอวาทปาติโมกข ์
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย (๒๕๓๒) 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) นิติศาสตร์แนวพุทธ (๒๕๔๑) 
พุทธทาสภิกขุ ธัมมิกสังคมนิยม (๒๕๒๙) 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พุทธศาสนากับสังคมไทย (๒๕๓๕) 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ธรรมราชา (๒๕๕๗) 
สมบูรณ์ สุขสำราญ พระพุทธศาสนากับการเมือง (๒๕๒๒) 

  

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจว่าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและวิชาการเกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ได้มีนักวิชาการได้ทำการวิจัยไว้หลายท่าน ในครั้งนี้ผู้วิจัยแยก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น ๒ ประเด็น คือ การเมืองการปกครอง และสิทธิและเสรีภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.๖.๒.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความเข้าใจว่าแนวคิดการเมืองการปกครองได้มีนักวิชาการได้ทำการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช๔๖ ได้วิจัยเรื่อง “ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย”
ผลการวิจัยพบว่า ในยุโรปสมัยกลางฝ่ายศาสนจักรของคริสต์ศาสนามีอิทธิพลเหนือกว่าฝ่ายอาณาจักร 
ในดินแดนตะวันออกกลางฝ่ายศาสนจักรของศาสนอิสลามมีอิทธิผลเหนือฝ่ายอาณาจักร แตกต่างกับ
ในเอเชียที่ฝ่ายศาสนจักรไม่ได้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายอาณาจักร ยกเว้นในประเทศที่เกิดภาวะวิกฤตทาง
สังคมหรือการเมืองเท่านั้น สำหรับฝ่ายศาสนจักรของพุทธศาสนากับฝ่ายอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์
ในเชิงพึ่งพาอาศัยกัน แต่ในเชิงอำนาจฝ่ายอาณาจักรมีอำนาจเหนือฝ่ายศาสนจักร โดยอาณาจักรมี

 
๔๖ นวลรัชดิ ์ อมรรัตนบงกช,“ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔). 



๑๕ 

 

มาตรการควบคุมศาสนจักอย่างใกล้ชิด เพราะผู้นำทางศาสนาสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อสังคมและ
สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ จากการวิจัยยังพบว่า การรวมกลุ่มจากกิจกรรมที่มิใช่
กิจกรรมทางการเมืองไปสู่กิจกรรมทางการเมืองของสำนักสันติอโศก เริ่มจากการรวมกลุ่มที่มีกิจกรรม
ทางศาสนาและพัฒนาการไปสู่กิจกรรมทางการเมือง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับ
วิถีชีวิตของประชาชนที่มีพลังขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่สังคมประชาธิปไตย และการวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่า 
ศาสนากับการเมืองใหม่คือการนำเอาอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาที่ได้ถูกละเลยมานานในสังคมการ
เมืองไทยให้กลับเข้ามาสู่แนวคิดในทางการเมืองเพื่อพัฒนาเป็นการเมืองใหม่ในประเทศไทย แนวคิด
ศาสนากับการเมืองใหม่ คือ การปรับปรุงการเมืองปัจจุบันให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับประเทศไทย โดย
ให้ความสำคัญกับหลักธรรมของพุทธศาสนาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้นำรวมถึงการปรับปรุงการเมืองให้เป็น
การปกครองโดยธรรม ให้ผู้นำยึดหลักการปกครองแบบธรรมาธิปไตย การเมืองใหม่ต้องมีการปฏิรูป
ทางการเมืองในด้านต่าง ๆ คือ (๑) มีการกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ 
(๒) มีการแยกหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการของรัฐออกจากกัน (๓) ส่งเสริมให้
สังคมมีกลุ่มที่หลากหลายเพื่อป้องกันปัญหากลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มเสียงข้างมาก (๔) เสริมสร้างให้
ประชาชนทั่วไปเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกันซึ่งอาจจะเริ่มรวมกลุ่มจากกิจกรรมที่มิใช่
การเมืองไปสู่กิจกรรมทางการเมือง (๕) ปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาผู้นำของรัฐให้สามารถที่จะได้
ผู้นำที่มีคุณธรรมยึดหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารบ้านเมือง (๖) ส่งเสริมให้มีการเมืองภาค
ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นของส่วนรวมหรือของท้องถิ่นตน (๗) สร้าง
ระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนถึงการเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ (๘) 
กำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรงสำหรับพรรคการเมืองที่ทำผิดและให้มีผลไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง (๙) 
ปฏิรูปความคิดและจิตสำนึกของนักการเมือง รวมถึงประชาชนให้เห็นความสำคัญของหลักธรรมใน
พุทธศาสนาให้มีการยึดหลักศีลธรรมเป็นบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตและ
ธรรมนูญการเมือง ความคิดการเมืองใหม่เป็นความคิดอุดมคติ เพราะปฏิเสธความเป็นจริงทาง
การเมืองว่าเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ซึ่งเท่ากับการปฏิเสธสภาพที่เป็นอยู่ของการเมือง
ปัจจุบัน ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มิติทางศาสนาของการเมืองใหม่นี้แม้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นแง่
คิดและเป็นส่วนที่ปฏิเสธความเสื่อมโทรมของการเมืองเก่า ทำให้นักการเมืองได้เริ่มฉุกคิดและเห็นถึง
พลังภายนอกที่คอยตรวจสอบถ่วงดุลอยู่ ซึ่งไม่มีพลังประชาชนโดยทั่วไปตามหลักประชาธิปไตยของ
ตะวันตก แต่เป็นพลังทางศาสนาที่เป็นพลังแห่งจิตวิญญาณ 

ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์๔๗ ได้วิจัยเรื ่อง “ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญใน
ระบบการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า ศาลรัฐธรรมนูญสามารถแบ่งช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ 
และปฏิกิริยาจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็น ๒ ช่วงเวลา ซึ่งมีผลลัพธ์          
ที ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ คือ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงหลังการใช้

 
๔๗ ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ , “ความชอบธรรมของศาลร ัฐธรรมนูญในระบบการเม ืองไทย”,             

ดุษฎีนิพนธ์ปรัชดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
๒๕๕๗). 



๑๖ 

 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงช่วงก่อการก่อรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒) การปฏิบัติหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญในช่วงหลังการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงช่วงเวลาของการสิ้นสุดการทำงานวิจัยนี้ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มเผชิญกับกระแสต่อต้าน และคำถามมากมาย หลังจากที่มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้ ซึ่งแม้ศาลรัฐธรรมนูญยังคงอยู่
เช่นเดิมแต่กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ยึดโยงกับอำนาจของผู้แทนประชาชนโดยตรง มาเป็นการสรรหาตุลาการ   
ศาลรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับผู้แทนที่ผ่านการสรรหาอีกทอดหนึ่ง กอปรกับปัจจัยทางการเมืองที่รุนแรง
และหนักถ่วง ยิ่งทำให้สาธารณชนมองว่า ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวาระซ่อนเร้นทาง
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนกับกระแสตุลาการภิวัตน์  การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบว่า 
ประเด็นปัญหาหลักที่นำไปสู่วิกฤตความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ๑) ที่มาของการเลือกสรร  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรง ซึ่งที่มาซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตย
นี้ ๒) เกิดคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ความโปร่งใส และสถานะที่สามารถตรวจสอบได้ของศาล
รัฐธรรมนูญ ประเด็นปัญหาเหล่านี้ ทำให้ประชาชนยิ่งเกิดความกังขา และไม่ยอมรับมากขึ้น กระทั่ง
นำไปสู่การถกเถียงในวงกว้างว่า ควรหรือไม่ที่ระบบการเมืองไทย จะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้พบว่า ศาลรัฐธรรมนูญยังควรดำรงอยู่เป็นองค์กรที่จำเป็นในการพิจารณา   
ข้อขัดแย้งที ่เกี ่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญต่อไป และเพื ่อแก้ไขปัญหาเรื ่องความชอบธรรมของศาล
รัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทย จึงขอเสนอแนะแนวทาง สร้างความชอบธรรมให้กับศาล
รัฐธรรมนูญ คือ (๑) ประเด็นเรื ่องที ่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการคัดสรรตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ มิได้ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนโดยตรง จึงเสนอการ
เปลี่ยนแปลงการลงมติ โดยให้นำรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาร่วมของสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งสองสภา 
ซึ่งในส่วนของวุฒิสภานั้นจะให้อำนาจเฉพาะวุฒิสภา ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น มีสิทธิออกเสียง   
เพื่อยุติปัญหาเกี่ยวกับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื ่องการไม่ยึดโยงกับประชาชน      
(๒) ประเด็นเรื่องกระบวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ ผู้วิจัยเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เรื่อง “ประมวลจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” มาปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มองว่าตนเป็น
หนึ่งในดุลอำนาจที่คานอำนาจระหว่างรัฐบาลและสภานิติบัญญัติ ซึ่งเป็นทัศนคติ ที่นำไปสู่การปฏบิตัิ
หน้าที่เกินขอบเขตอำนาจของศาล (๓) ข้อเสนอเรื่องการลงมติในการพิจารณาคำร้อง การวิจัยครั้งนี้  
มีข้อเสนอให้การวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกคำร้อง ต้องเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นการลงมติ 
โดยเสียงข้างมากพิเศษ คือ ใช้เสียง ๒ ใน ๓ ขององค์คณะของตุลาการ ทั้งหมด จำนวน ๙ นาย    
เสียงข้างมากพิเศษ เป็นหลักการที่แก้ไข ลดทอนปัญหาเรื่องเสียงข้างมากกระทำการโดยไม่คำนึงถึง
เสียงข้างน้อย และเสียงข้างมากพิเศษ ยังสร้างเงื่อนไข ที่ต้องทำให้เกิดคำวินิจฉัย ที่เป็นตัวแทนของ
การปรองดองความเห็นที่แตกต่างของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด  (๔) การตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยกระบวนการ ตรวจสอบที่ประชาชนเชื่อถือศรัทธาว่ายุติธรรม
นั้น จะช่วยลบล้างความกังขาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญได้ 



๑๗ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบเสียใหม่ ให้ประชาชนทุกคนสามารถยื่น
เรื ่องพิจารณาตรวจสอบและถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญทั้งรายบุคคลและรายคณะได้ โดยผ่านการ
พิจารณา โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้ง ๒ สภา ซึ่งกระบวนการตรวจสอบศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
รัฐสภาโดยตรงเช่นนี้ จะถือเป็นการทำงานภายใต้การถ่วงดุลสามฝ่ายโดยตรง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
ได้เสนอว่า ผู้ที่จะเสนอชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คือ สภานิติบัญญัติ ดังนั้น การที่ให้สภานิติบัญญัติ
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นกระบวนการที่ยึดโยง
กับอำนาจประชาชนที่สุดอีกด้วย จากการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ๑) ความชอบธรรมที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ 
คือ ที ่มาของศาลรัฐธรรมนูญ ๒) ความชอบธรรมที ่ได้จากการปฏิบัติหน้าที ่ของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ในประเด็น ทั้งสองข้างต้นนี้ เมื ่อกระบวนการคัดสรรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผล 
และยึดโยงกับประชาชน ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยจะเกิดขึ้น และ
ยกระดับศาลรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นสถาบัน ประเด็นปัญหา เรื ่องความชอบธรรมของศาล
รัฐธรรมนูญ จะลดน้อยลง ประชาชนจะเกิดความเชื่อถือศรัทธาและช่วยปกป้ององค์กร โดยปราศจาก
ความกังวลที่ว่า ใครจะเป็นผู้ปกป้องศาลรัฐธรรมนูญจากการคุกคาม เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญ
ปกป้องรัฐธรรมนูญแล้ว ประชาชนก็ย่อมจะปกป้องศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน เพราะรัฐธรรมนูญ คือ 
อำนาจของมหาชนนั่นเอง 

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์๔๘ ได้วิจัยเรื่อง “เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก: “การเมือง
ภาคประชาชน” ในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ กลุ่มเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคในพื้นที่จึง
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อพลังในการเคลื่อนไหวและการแก้ไขปัญหา เครือข่ายมีการจัดรูปอง ค์กร
แบบหลวมๆ การระดมทรัพยากรเป็นไปตามความสมัครใจ ใช้หลักแบ่งปันและใช้เงินค่าจ้างทำ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นทุนหลักในการเคลื่อนไหว ยุทธวิธีเคลื่อนไหวคือการใช้พื้นที่สาธารณะ
ยกระดับประเด็นปัญหาสู่สาธารณะ การใช้โอกาสและกระบวนการทางการเมืองด้วยการฟ้องร้องศาล
ปกครอง ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากการใช้พลังมวลชนต่อสู้ไปสู่การต่อสู้ด้วยช่องทางตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลนำไปสู่ผลสะเทือนจากคำสั่งศาลปกครองประกาศมาบตา
พุดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษในปี ๒๕๕๒ และการฟ้องระงับโครงการและกิจการ
รุนแรง ๗๖ โครงการในปีเดียวกันนั้นเครือข่ายเลือก “การเมืองภาคประชาชน” เป็นอัตลักษณ์ในการ
เคลื่อนไหวโดยเพื่อใช้ประโยชน์ในการลดแรงกดดันและการกดทับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ และใช้เพ่ือ
สร้างพลังให้สมาชิกเครือข่ายโดยเคลื่อนไหวร่วมไปกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยที่ผู้ประสานงานเครือข่ายได้เข้าเป็นแกนนำอยู่ในขณะนั้น  เครือข่ายได้รับการยอมรับ
จากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวว่ามีศักยภาพและสร้างแรงสะเทือนกับรัฐบาลและนักลงทุนเกิด
นโยบายสาธารณะเปิดพื้นที่ทางการเมืองของประเด็นปัญหาที่รัฐบาลละเลยสู่สังคม ซึ่งแตกต่างจาก

 
๔๘ ศรัณยุ หมั้นทรัพย,์“เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก: “การเมืองภาคประชาชน” ในสังคมไทย”, 

รายงานวิจัย, (วิทยาลัยสหวิทยาการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 



๑๘ 

 

ชาวบ้านที่เห็นว่านโยบายเหล่านั้นไม่ถูกบังคับใช้ นโยบายไม่เกิดผลเชิงปฏิบัติ รัฐไม่เป็นธรรมกับพวก
เขา ผู้วิจัยพบว่า การฟ้องระงับโครงการและกิจการรุนแรง ๗๖ โครงการได้แสดงถึงข้อจำกัดของ
การเมืองภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมที ่ไม่สามารถสร้างอำนาจ ต่อรองหรือกำหนดทิศทางการ
ตัดสินใจได้จริง เพราะรัฐกุมอำนาจการตัดสินใจ และทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กลายเป็นกับดักทางการเมืองและเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้รัฐ ผู้วิจัยจึงเสนอเป็นข้อ
ถกเถียงทางวิชาการกับแนวคิดการเมืองภาคประชาชนแบบการมีส่วนร่วมที่อธิบายว่า  จะช่วยสร้าง
ดุลอำนาจระหว่างประชาชนกับการเมืองแบบตัวแทน และสร้างพลังประชาชนนำไปสู่การกำหนดชีวิต
ตนเอง โดยเสนอว่าการมีส่วนร่วมนั้นมีข้อจำกัดของการสร้างดุลอำนาจและการกำหนดชีวิตตนเองของ
ประชาชน อาการคลายตัวลงของเครือข่ายเกิดจากคือการขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการเคลื่อนไหวที่
ยืดเยื้อยาวนาน กิจกรรมเพื่อชุมชนของโรงงานทำให้มวลชนกลุ่มหนึ่งไม่เข้าร่วม  ผู้ประสานงานที่
เข้มแข็งมากเกินไปขาดการพูดคุยเจรจาและรับฟังความเห็นร่วมกัน ทำให้ขาดประชาธิปไตยภายใน
ของกระบวนการ ขาดการพัฒนาเรียนรู้และทำให้เครือข่ายไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ และสาเหตุ
สำคัญที่มีความเฉพาะกาลสำหรับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกคือการเข้าเกี่ยวโยงกับการ
เคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยเฉพาะ
เมื่อบริบทสังคมไทยเข้าสู่ความขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมืองจึงส่งผลต่อความไว้วางใจ และลดจำนวน
มวลชนในการเคลื่อนไหวจนคลายตัวลงในที่สุด 

ธนิต สุวรรณเมนะ๔๙ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วรวม ๑๘ ฉบับ 
ในขณะที่ในต่างประเทศมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ รัฐธรรมนูญประเทศไทยที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๑๖ โดยมีบทบัญญัติให้มีศาล
รัฐธรรมนูญทำหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง และการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดขัด
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มีบทบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นเดียวกัน โดยให้ถือว่าเป็นศาลในการพิจารณาคดีทาง
การเมืองที่สำคัญ ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทที่สำคัญ และ
เป็นที่สนใจของประชาชน จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์กับการเมืองไทยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบัน 
ที่มีไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมือง และการขัดแย้งทางการเมือง ในขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็
อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำลายล้าง เพราะการล้มล้างทางรัฐสภาของประเทศไทยในยุค
ปัจจุบันเป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้การสร้างวิธีล้มล้างโดยอาศัยความผิด ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้ตัดสิน เช่น การพิจารณาคดีซุกหุ้น การยุบพรรคไทยรักไทย การยุบพรรค
พลังประชาชน เป็นต้น งานวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นสำคัญใหม่ เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในทาง 
ความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งองค์กรที่มีความสำคัญยิ่ง คือ ศาลรัฐธรรมนูญ 

 
๔๙ ธนิต สุวรรณเมนะ,“บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการเมือง, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖) . 



๑๙ 

 

ซ่ึงมีบทบาทในการวินิจฉัยข้อขัดแย้งในทางการเมือง แล้วนำเสนอแนวคิดและหลักการ เพ่ือแก้ปัญหา 
และเสนอแนะบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นที ่ยอมรับของสังคมไทย ดังนี ้ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจะต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณา จำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรมี ๑๕  
คน และองค์คณะควรมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่งพิจารณาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คือ จำนวน ๑๐ คน 
และการดำรงตำแหน่งก็ควรเพียงวาระละ ๕ ปี และควรดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน ๒ สมัย และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญควรมาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายภูมิความรู้ทั้งทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ อนึ่งการให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าพิจารณาถูกต้องตามหลักการ ตามเหตุผลมากน้อย
เพียงใด สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนหรือไม่ การวินิจฉัยคดีในแต่ละครั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์
มากน้อยเพียงใดในทางสื่อมวลชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมี ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากนี้ ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม 
เพราะในปัจจุบันมีการท้าทายต่อศาลรัฐธรรมนูญมากขึ ้น เช่น มีการแจ้งความจับตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญคือ องค์กรศาลที่มีอำนาจ
ในการควบคุม ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสามารถควบคุมการกระทำของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บัญญัติได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลยุติธรรมไม่อาจถ่วงดุลต่อฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหารได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถถ่วงดุลได้จึงถือได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ
ยิ่งต่อการเมืองไทย 

นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง๕๐ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ กา ร
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธ
องค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จำนวนมากเพ่ือเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อำนาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอำนาจสิทธิ์ขาด
แต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรม มีหลักการปกครองที่สำคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองสำคัญ ซึ่งคณะ
สงฆ์จะต้องดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย 

 
๕๐ นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก, สารนิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 



๒๐ 

 

อติชาติ คำพวงและอรอนงค์ อินสอาด๕๑ ได้วิจัยเรื่อง “ปรัชญาของขงจื่อกับการจัด
ระเบียบทางสังคม : การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอี่ว์” ผลการวิจัยพบว่า ขงจื่อเสนอแนวคิดการจัด
ระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูปสังคมตั้งแต่ฐานรากโดยการกำหนดแบบแผนทางพฤติกรรม
ของสมาชิกของสังคมในอุดมคติคือวิญญูชนขึ้นแล้วเสนอให้ใช้การศึกษา คือการเรียนรู้อบรมตามจารีต
หรือหลี่รวมไปถึงการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีเป็นกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สมาชิกเกิดการควบคุมจากภายนอกสู่ภายในจนเป็นบรรทัดฐานทางสังคม 
คุณธรรมและคุณค่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทางบุคลิกภาพของตน ขงจื่อมองว่าผู้ที่ผ่านการ
ขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้วคือ สมาชิกผู้มีคุณภาพท่ีสามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมได้
อย่างเหมาะสม ตามสถานภาพ บทบาทและช่วงชั้นทางสังคมที่ตนดำรงอยู่โดยมีบรรทัดฐานเชิง        
ภววิทยาคือ “มนุษยธรรม” หรือ“เหริน”(仁) เป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าสูงสุดคือการเดินไปสู่ความ
ปรองดองและการมีสัมพันธภาพทดี่ีงามระหว่างสมาชิกจนเกิดเป็นสังคมในอุดมคติที่เรียกว่า “ชุมชนมี
มนุษยธรรม” 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า๕๒ ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาของการพัฒนาความเป็นพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ประกอบด้วยปัญหาการสร้างวัฒนธรรม
พลเมืองปัญหารัฐรวมศูนย์อำนาจ ปัญหาพลวัตวัฒนธรรรมการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ปัญหาระบบ
อุปถัมภ์และ ปัญหาการขาดการกล่อมเกลาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  ๒) แนวทางการการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้แก่กำหนดให้การพัฒนา
พลเมืองและการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองให้เป็นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่
บังคับใช้อย่างต่อเนื่องและสถาบันการศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ๓) แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ได้แก่การพัฒนาความเป็นพลเมืองบนฐานคิดตะวันตก
ให้สิทธิและความรับผิดชอบแก่พลเมืองมีสิทธิมีเสรีภาพ มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะสมาชิก
หนึ่งของรัฐการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา     
จิตภาวนา และปัญญาภาวนา 

 
๕๑ อติชาติ คำพวงและอรอนงค์ อินสอาด, “ปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคม : การศึกษา

วิเคราะห์คัมภีร์หลุนอ่ีว์”, วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) : 
๑๒๖-๑๒๗. 

๕๒ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า,“การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๖๔) : ๑๒๑-๑๒๒. 



๒๑ 

 

เทียนธวัช ศรีใจงาม๕๓ ได้วิจัยเรื่อง “รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมอืง: 
ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการถอดบทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า รัฐธรรมนูญ
ของรัฐที ่อยู ่ในระยะเปลี ่ยนผ่านทางการเมืองมีจุดร่วมกันอย่างน่าสนใจ  ๓ ประการคือ ๑. ให้
ความสำคัญกับการนำหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  (Constitution 
Democracy) มาใช้ในฐานะระบอบการปกครองหลัก ๒. ให้ความสำคัญกับการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามตัวบทรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของนัยเชิงกฎหมาย   
๓. มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญหรือทำการจัดสรรอำนาจเพิ่มเติมให้สถาบัน
การเมืองหรือหน่วยงานเดิมที่มีอยู่เพื่อผลักดันกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง  อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษายังพบอีกว่าหากวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วตัวบทในรัฐธรรมนูญของ   ทั้ง ๓ 
กรณีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ๒ ประเด็นคือ ๑. การกำหนดมาตรการในเชิงปฏิบัติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ๒. การจัดสรรอำนาจระหว่างสถาบันการเมืองใน
รายละเอียดมีความแตกต่างกันซึ ่งความแตกต่างทั ้ง  ๒ ประการ ข้างต้นจากการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรเชิงบริบทการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของ   ทั้ง ๓ 
กรณีศึกษา และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 

พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง) และคณะ๕๔ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระ
วินัยปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ๑. พระวินัยปิฎก ได้แก่ข้อห้ามและข้ออนุญาตเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ของพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทในพรรษาที่ ๒๐ มูลเหตุของการบัญญัติพระวินัยมา
จากพระสุทินได้เสพเมถุนกับอดีตภรรยา สำหรับวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะสงฆ์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความหลุดพ้นและเพ่ือความผาสุก
แก่หมู่คณะ ๒. ปรัชญาสังคม ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม ปัญหาสังคม พฤติกรรมการแสดงออก
ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งมีนักปรัชญาหลายสำนักได้เสนอ แนวคิดทฤษฎีหลักการปฏบิัติ
ระเบียบ ข้อบังคับสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เสมอภาค และความยุติธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ๓. 
ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎกได้แก่ ๑) สิทธิตามพระธรรมวินัยคือพระภิกษุสงฆ์ผู้บวชตามหลักเกณฑ์
ของพระธรรมวินัยย่อมได้สิทธิในปฏิบัติกิจของพระสงฆ์  ๒) หน้าที่ตามพระธรรมวินัยมี ๒ อย่างคือ   
คันถะและวิปัสสนา ๓) เสรีภาพตามพระวินัยคือพระสงฆ์มีอิสระในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือให้ถึง
ซึ่งความหลุดพ้นจากทุกข์ ๔) เสมอภาคตามพระธรรมวินัยคือพระสงฆ์ มีความเสมอภาคทางศีลมีความ
เสมอภาคทางความคิดเห็นมีความเสมอภาคในการแบ่งปันเช่นการรับกฐิน  ๕) ความยุติธรรมตาม   
พระวินัยคือการตัดสินและการลงโทษ โดยใช้หลักพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

 
๕๓ เทียนธวัช ศรีใจงาม,“รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการ

ถอดบทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๕-๖. 

๕๔ พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง) และคณะ,“การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก”, วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๙-๑๒๐. 



๒๒ 

 

จากที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองกับหลักฐานได้มีนักวิชาการ
ได้มีการศึกษาวิจัยในส่วนของศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย ความชอบธรรมของศาล
รัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทย เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก “การเมืองภาคประชาชน” ใน
สังคมไทย บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก ปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคมการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอ่ีว์ และการ
วิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางที่ ๑.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช  แนวคิดศาสนากับการเมืองใหม่ คือ การปรับปรุงการเมืองปัจจุบัน

ให้ดีขึ ้นและเหมาะสมกับประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับ
หลักธรรมของพุทธศาสนาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้นำรวมถึงการปรับปรุง
การเมืองให้เป็นการปกครองโดยธรรม ให้ผู้นำยึดหลักการปกครอง
แบบธรรมาธิปไตย 

ทิพภานิดา ปาลกะวงศ ์ ความชอบธรรมที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ คือ ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ความชอบธรรมที ่ ได ้จากการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ของต ุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ในประเด็น ทั้งสองข้างต้นนี้ เมื่อกระบวนการคัดสรร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้มแข็งและมีประสิทธผิล 
และยึดโยงกับประชาชน ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญใน
ระบบการเมืองไทยจะเกิดขึ้น 

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ การเมืองภาคประชาชนเป็นอัตลักษณ์ในการเคลื่อนไหวโดยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการลดแรงกดดันและการกดทับการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 
และใช้เพื่อสร้างพลังให้สมาชิกเครือข่ายโดยเคลื่อนไหวร่วมไปกับ
การเคลื ่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื ่อประชาธิปไตยที ่ผู้
ประสานงานเครือข่ายได้เข้าเป็นแกนนำอยู่ในขณะนั้น 

ธนิต สุวรรณเมนะ ความสัมพันธ์กับการเมืองไทยศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบัน ที่มีไว้
เพื ่อแก้ไขวิกฤตทางการเม ือง และการขัดแย้งทางการเม ือง         
ในขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่
จะทำลายล้าง และศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาลที่มีอำนาจใน
การควบคุม ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและสามารถควบคุมการ
กระทำของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเมืองไทย 

  
  



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ

ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวใน
การปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคี
ธรรม ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับ
รูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก 

อติชาติ คำพวงและอรอนงค์ 
อินสะอาด 

ขงจื่อเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูป
สังคมตั้งแต่ฐานรากโดยการกำหนดแบบแผนทางพฤติกรรมของ
สมาชิกของสังคมในอุดมคติคือวิญญูชนขึ้นแล้วเสนอให้ใช้การศึกษา 
คือการเรียนรู้อบรมตามจารีตหรือหลี่ 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า การพัฒนาความเป็นพลเมืองบนฐานคิดตะวันตกให้สิทธิและความ
รับผิดชอบแก่พลเมืองมีสิทธิมีเสรีภาพ มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในฐานะสมาชิกหนึ่งของรัฐการพัฒนาความเป็นพลเมืองตาม
หลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา 
และ ปัญญาภาวนา 

เทียนธวัช ศรีใจงาม นำหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมาใช้
ในฐานะระบอบการปกครองหลัก ให้ความสำคัญกับการรับรองและ
คุ ้มครองส ิทธ ิเสร ีภาพของประชาชนตามตัวบทรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในรูปแบบของนัยเชิงกฎหมาย มีการจัดตั้ง
สถาบันทางการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญหรือทำการจัดสรรอำนาจ
เพิ่มเติมให้สถาบันการเมืองหรือหน่วยงานเดิมที่มีอยู่เพื่อผลักดัน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 

พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง) และ
คณะ 

ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎกได้แก่ ๑) สิทธิตามพระธรรมวินัยคือ
พระภิกษุสงฆ์ผู้บวชตามหลักเกณฑ์ของพระธรรมวินัยย่อมได้สิทธิ
ในปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ ๒) หน้าที่ตามพระธรรมวินัยมี ๒ อย่าง
คือคันถะและวิปัสสนา ๓) เสรีภาพตามพระวินัยคือพระสงฆ์มีอิสระ
ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นจากทุกข์   
๔) เสมอภาคตามพระธรรมวินัยคือพระสงฆ์มีความเสมอภาคทาง
ศีลมีความเสมอภาคทางความคิดเห็นมีความเสมอภาคในการ
แบ่งปันเช่นการรับกฐิน ๕) ความยุติธรรมตามพระวินัยคือการ
ตัดสินและการลงโทษ โดยใช้หลักพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ใน     
การตัดสิน 

 



๒๔ 

 

๑..๖.๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ เกิด
ความเข้าใจว่าแนวคิดสิทธิและเสรีภาพได้มีนักวิชาการได้ทำการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาณุทัต ยอดแก้ว๕๕ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ
พัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน” ผลการวิจัยพบว่า สิทธิมนุษยชนและคำสอนทางพระพุทธศาสนา
คล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้งสองระบบส่งเสริมสันติภาพและการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์      
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพ่ือดูว่าเราสามารถสร้างแนวคิดสิทธิมนุษยชนในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้
ขนาดไหน ผลการวิจัยแสดงว่าตามบทวิเคราะห์ของพระสงฆ์เถรวาทของไทยที่เคยเขียนประเด็น    
สิทธิมนุษยชน เช่น พุทธทาสภิกขุสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ.ปยุตฺโต) และพระมหาวุฒิชัย     
วชิรเมธี เห็นว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสะท้อนความกังวลใจของโลกเกี่ยวกับสันติภาพ
และสุขภาวะของมนุษย์ในช่วงหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สอง แต่สิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่มี
ความดีระดับสูงหรือ“สัมมาปัญญา” หากพิจารณาตามแนวคิดนิติปรัชญาตะวันตกที่เห็นว่าหน้าที่สร้าง
สิทธิหน้าที่ดังที่สะท้อนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็สามารถสร้างสิทธิ์และเสรีภาพได้ อย่างไม่มีขอบเขต 
มัชฌิมาปฏิปทาสามารถช่วยเสริมคุณค่าในเรื่องความดีระดับสูง หรือแม้แต่พัฒนาหรือเติมเต็มแนวคิด
สิทธิมนุษยชน การบูรณาการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ กับพุทธธรรมจึง
ถูกเสนอในนี้ในฐานะอีกทางเลือกทางทฤษฎีสำหรับสังคมพุทธ 

ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล๕๖ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ 
คานธี ตามหลักพุทธสันติวิธี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะคานธี  
ได้รับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคมระหว่างศาสนาต่างๆ การใช้วิธีต่อสู ้ทางการเมืองแบบ 
“อหิงสา” เป็นระบบจริยธรรมของอินเดียคือการไม่ใช้ความรุนแรงและเน้นพลังแห่งความรักความดี
งามมาแก้ปัญหาทางการเมือง มหาตมะ คานธี ยึดหลักสัตยาเคราะห์ ๒ อย่างคือ ๑) สัจธรรมและ
ศรัทธาในสัจธรรมและ ๒) การดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ๒. แนวทางการสร้างสันติภาพตาม
หลักพุทธศาสนาในหลักธรรมพละ ๕ ประกอบด้วย ๑) ศรัทธาพละกำลังแห่งความเชื่อควบคุมความ
สงสัย ๒) วิริยะพละกำลังแห่งความเพียรควบคุมความเกียจคร้าน ๓) สติพละความระลึกได้กำลังแห่ง
การควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอยไร้สติ ๔) สมาธิพละความตั้งใจมั่นกำลังแห่งการควบคุม
จิตให้ตั ้งมั ่น และ ๕) ปัญญาพละ ความรอบรู้กำลังการควบคุมความเพิกเฉยไม่สนใจหลงงมงาย       
๓. การวิเคราะห์แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะคานธีตามแนวพุทธสันติพบว่า  มหาตมะ 
คานธี สร้างสันติภาพด้วยหลักการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงโดยใช้หลักอหิงสาและสัตยาเคราะห์ที่

 
๕๕ ภาณุทัต ยอดแก้ว,“การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”, 

วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๖๑-๖๒. 
๕๖ ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล,“แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธีตามหลักพุทธสันติวิธี”, 

วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน์, มจร ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๑๐๕. 



๒๕ 

 

ต้องอาศัยความรักในเพื่อนมนุษย์ แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นศัตรู การใช้ความไม่รุนแรงนี้เป็นการใช้ความ
ศรัทธาความเชื่อความวิริยะอุตสาหะสมาธิสติปัญญา 

พระมหาโยธิน โยธิโก๕๗ ได้วิจัยเรื่อง “พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้น
ล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวคิดเรื่องระบบวรรณะในสังคมอินเดียเกิดจากการวิวัฒนาการทาง
สังคมที่ใช้วิธีตั้งชุมชนขึ้นมาต่างหาก มีการนับถือโคตรตามตระกลูของพราหมณ์ เบื้องหลังของระบบ
วรรณะคือแนวคิดการเหยียดสีผิว (Racism) ที่พวกอารยันใช้ในการปกครองพวกคนพื้นเมืองคือดราวิ
เดียน เพ่ือกีดกันความบริสุทธิ์แห่งเชื้อสายของตนไม่ให้พวกดราวิเดียนเข้ามามีโอกาสผสมกลมกลืนกับ
เผ่าพันธุ์ของตน โดยอาศัยความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เป็นเครื ่องมือบีบบังคับระบบวรรณะให้
ศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุการณ์การแบ่งชนชั้นวรรณะ
ว่าเป็นการแบ่งตามหน้าที่ใครทำหน้าที่อะไรก็แบ่งกันไปตามประเภทนั้น ในชั้นแรกเป็นการแบ่งงาน
กันทำตามหน้าที่ (Division of labour) แบบค่อยเป็นค่อยไป มีความยืดหยุ่นไม่เข้มงวด แต่ต่่อมาได้
เสื่อมความหมายเดิมกลายเป็นประเพณที่ถือกันแบบเถรส่องบาตร วรรณะสูงเอารัดเอาเปรียบ เหยียด
หยามและเหยียบย่ำวรรณะต่ำ สถานภาพคนชั้นล่างในอินเดียสมัยพุทธกาลสามารถจำแนกตาม
วรรณะและตามตระกูล มีระบบความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะอย่างชัดเจน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วิถีการดำรงชีวิตประจำวันเพือ่การแยกวิถีชีวีิตให้ต่างกันอย่างชัดเจน แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดสินหรือ
ให้คุณค่าดีเลวของคนด้วยชาติกำเนิด แต่ทรงใช้กรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินคนจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการ
กระทำ มิใช่เพราะตระกูล ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่ส่งผลให้เกิดพ้นจากความเป็นคนมีวรรณะต่ำ 
๒. พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สั่งสม
ไว้ดีแล้วจึงมีพระบุคลิกภาพเป็นเลิศเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณและพระปัญญาธิ
คุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีหลักพุทธวิธีการสอนธรรมะชนชั้นล่างอย่างหลากหลาย ทรงเปิดโอกาสให้
ทุกชั้นวรรณะสามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มีสิทธิในการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเท่าเทียม
กัน ทรงยกย่องพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พัฒนาตนเองขึ้นสู่ระดับโลกุตรธรรมได้พระจริยาวัตร
ของพระพุทธเจ้า มีผลต่อการปฏริูประบบวรรณะและเป็นที่ยอมรับของทุกชนชั้นในสมัยพุทธกาลได้
เป็นอย่างดี พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่มีระบบวรรณะ ไม่มี
อธิศูทร มองเห็นโทษว่าการมีชนชั้นวรรณะเป็นความบกพร่องและความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม 
(Socially Structural Violence) สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง เป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการเอารัดเอาเปรียบกันและสร้างความไม่เสมอภาคทางชนชนั้ทาง
เพศ การศึกษา ทางศาสนา ดังกรณีพระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  ศากยวงศ์ในสมัยพุทธกาลได้
สะท้อนให้เห็นภัยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพระพุทธศาสนาจึงได้ให้โอกาสทุกคนได้รับ
การศึกษาและการปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์ตัดสนิดี
ชั่วให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถบรรลุธรรมตามความดีงามสูงสุดได้ทั้งในร ะดับกฎ
ธรรมชาติและความจริงตามธรรมชาติ ๓. เมื่อศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถนำ

 
๕๗ พระมหาโยธิน โยธิโก,“พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง”, วารสารธรรมทรรศน ์,   

ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๒๑-๑๒๒. 



๒๖ 

 

แนวคดิและวิธีการดังกล่าวมาจัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมและการสร้างความ
ปรองดองและความสามัคคีได้ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา คือการให้สิทธิและเสรีภาพและการ
สร้างความเสมอภาคในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิทางโอกาสทางสังคมและการดำรงชีพ สิทธิ
ทางกฎหมาย สิทธิพลเมือง สิทธิการเมืองการสร้างระบบการพึ่งพาอาศัยกันการรู้จักเคารพสิทธิส่วน
บุคคลและยึดหลักสามัคคีธรรมในการอยู่ร่วมกันตามหลักธรรรมข้ันพ้ืนฐานสำคัญท่ีสนับสนุนในการอยู่
ร่วมกันแบบปราศจากระบบชนชั้น คือ หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน 
กล่าวคือการตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม เป็นหลักปฏิบัติตนขั้นพื้นฐาน มีสา
ธารณโภคีคือการได้ของสิ่งใดมาก็รู้จักแบ่งปันกันโดยชอบธรรม มีสีลสามัญญตา ความประพฤติสุจริตดี
งามถูกต้องตามระเบียบวินัยเป็นหลักปฏิบัติขั้นกลาง และทิฏฐิสามัญญตา คือความมีทิฏฐิงามเสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งให้หมดสิ้นไปได้  หลักธรรม
เหล่านี้จึงเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันเพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความสามัคคีและ
เพ่ือความเป็นเอกภาพ สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติได้ตลอดไป 

ธนกฤต ธีรปภารักษ์๕๘ ได้วิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขององค์การสหประชาชาติและรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง กรณีการชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวุธไว้ แต่มิได้บัญญัติรับรองสิทธิในการที่จะต้องได้รับความคุ้มกันตามกฎหมาย
ของบุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางอาญาทั้งกติกา
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขององค์การสหประชาชาติกำหนดให้การ
เรียกร้องทางการเมืองเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมิใช่อาชญากรรมตามกฎหมายอาญา จึง
ไม่อาจที่จะถูกปฏิบัติอย่างบุคคลที่กระทำความผิดในทางอาญา จากการศึกษาขอเสนอแนะว่าควร
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับสิทธิในการะบวนการ
ยุติธรรมโดยให้การเรียกร้องสิทธิทางการเมืองเป็นเหตุที่ไม่อาจออกหมายอาญาหรือดำเนินคดีแก่
บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมืองได้และให้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ประเภทคดีเหล่านี้ไม่อาจออกหมายอาญา
หรือดำเนินคดีแก่บุคคลผ้เูรียกร้องสิทธิทางการเมืองได้ ได้แก่ความผิดที่เป็นการเรียกร้องสิทธิทางการ
เมืองโดยแท้ ความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการเมืองหรือความผิดที่เกี ่ยวข้องหรือ
เชื่อมโยงกับความผิดทางการเมืองโดยมีสาเหตุมาจากเชื้อชาติ ศาสนา และสัญชาติของบุคคลผู้
เรียกร้องสิทธิทางการเมือง 

 
๕๘ ธนกฤต ธีรปภารักษ์, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล

ผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๑๑๙-๑๒๐. 



๒๗ 

 

ดิเรก ควรสมาคม๕๙ ได้วิจัยเรื ่อง “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากหลักการและแนวคิดทางปรัชญาและ
ศาสนา ตลอดจนการต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างยาวนานของคนตะวันตก จนได้มาเป็นหลักประกันซึ่ง
สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีแสดงไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส่วนองค์ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนาและ
การเปรียบเทียบกับหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่พบคำศัพท์ว่าสิทธิมนุษยชนโดยตรงแต่  
อย่างใด พระพุทธศาสนาอธิบายสิทธิมนุษยชน ในความหมาย คือ ๑. สิทธิในการเข้าถึงมรรคผลของ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ๒. การที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยกัน ด้วยความเคารพในชีวิตทุกชีวิต ๓. การให้
ความเคารพนับถือผู้อื่นหรือการไม่แบ่งชั้นวรรณะและการเป็นรากแก้วของชีวิตเทียบได้กับค ำว่าศีล
ส่วนคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคุณค่าการทำให้มนุษย์ลดความโลภ โกรธ หลง หรือกิเลสลง 
เพราะสิ ่งเหล่านี้ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบใน
พระไตรปิฎก ได้แก่มหาเวสสันดรชาดกในกรณีการบริจาคบุตรและภรรยา ประเด็นการห้ามบุคคลบาง
ประเภทบวชนั้นมีเหตุผลว่าการควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมวินัยทำได้ยากและการบรรลุธรรม
ของบุคคลไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้ นอกจากนี้ พระพุทธศาสนามิได้ห้ามสตรีบวชเป็นภิกษุณีแต่ได้
กำหนดเงื่อนไขในการเข้ามาบวชของสตรีตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่า
เทียมกันของบุคคล ในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจึงไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
แบบตะวันตก และในเรื่องเสรีภาพในทางพระพุทธศาสนากับในสิทธิมนุษยชนมีความแตกต่างกัน    
โดยเสรีภาพทางพระพุทธศาสนาเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพ ขณะที่ทางโลกเป็นเสรีภาพเพื่อการท ำได้
ตามใจชอบมากกว่า ผลการศึกษาที่ได้รับจึงควรนาองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน เผยแพร่สู่สังคมไทยให้มากขึ้นสร้างความร่วมมือกับวัดในพระพุทธศาสนา เช่น วัดเป็นศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนา หรือสร้างเครือข่ายสิทธิ
มนุษยชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพัฒนาสื่อออนไลน์เกี่ยวกับธรรมและสิทธิมนุษยชน 

กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช ศรีโภคางกุล๖๐ ได้วิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพสื่อ
ออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์หลัง
การรัฐประหาร เนื ้อหาของสื ่อออนไลน์ที ่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากที่สุด  แบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิจารณ์
การปฏิบัติงานของ คสช. หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่  คสช. กำหนด ในการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อออนไลน์ทั้งหมดมาจากกลไกของ คสช. ที่ต้องการจะจำกัดและสกัดกั้นข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีความละเอียดอ่อนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และภาพลักษณ์ของ คสช. ขอบเขตของสื่อออนไลน์

 
๕๙ ดิเรก ควรสมาคม, “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา”, วารสารนิติ     

รัฐกิจและสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๓-๑๓๔. 
๖๐ กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช ศรีโภคางกุล, “สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๔๙๘๗-
๔๙๘๘. 



๒๘ 

 

ภายหลังการรัฐประหาร ยังคงมีอยู ่ตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน      
แต่ต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดตามกรอบของมาตรการที่  คสช. กำหนดไว้ ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐควรยกเลิก
มาตรการเชิงบังคับต่าง ๆ ที่กระทำต่อสื่อออนไลน์และควรรับฟังความคิดเห็นของสังคมตามหลักการ 
มีส่วนร่วม ในด้านของสื่อออนไลน์ควรวางตัวเป็นกลางตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและในด้านของประชาชนควรรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและแสดงความคิดเห็นด้วยความ
ระมัดระวัง 

ณฐอร เจือจันทร และปิยลักษณ์ โพธิวรรณ๖๑ ได้วิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นบนพื้นที ่สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการใช้อำนาจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ปฏิบัติการกับกลุ่มชาวบ้านในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะได้สร้างความเดือดร้อนอย่าง
มากให้กับประชาชนที่อาศัยและทำกินในเขตป่า แม้ว่าชาวบ้านจะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเมื่อมีการเจรจาในระดับขบวนการภาคประชาชนกับตัวแทนรัฐบาลเพ่ือ
หาทางออกร่วมกัน คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ยังเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติการดำเนินการตามที่ตัวเองเห็นสมควร กระบวนการทางยุทธศาสตร์และการต่อสู้ต่อรองกับ
อำนาจรัฐของชาวบ้านที่แสดงออกซึ่งเป็นการเรียกร้องของชุมชนในลักษณะขอการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
พลังต่อรองให้รัฐแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนที่มีภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน  
เกิดจากปัญหาการสื่อสารและขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐมิใช่เป็นการรวมพลัง
เคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างอำนาจรัฐหรือเพื่อที่จะช่วงชิงอำนาจรัฐ เช่น การยื่นหนังสือผ่านกลไกของ
ระบบราชการภาครัฐ และผลที่เกิดจากการต่อสู้ของปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชาวบ้านกับรัฐซึ่งได้
มีการต่อสู้ต่อรองโดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิหรือความชอบธรรมในการดำเนินการตามกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และการดำเนินงานออกโฉนดชุมชน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในขณะ
ที่ชาวบ้านอ้างความชอบธรรมในทำกิน แต่รัฐได้ชี้ให้เห็นว่าป่าเป็นของส่วนรวมที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
ดูแลรักษา ใครคนใดคนหนึ่งจะครอบครองหรือใช้ประโยชน์เพียงลำพังไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่าย
ต่างอ้างทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้เป็นช่องทางในการตอบโต้ต่อรองอำนาจระหว่างกัน 

ปัทมา สูบกำปัง๖๒ ได้วิจัยเรื่อง “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญในฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์
รัฐธรรมนูญ” ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยสถาปนาระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

 
๖๑ ณฐอร เจือจันทร และปิยลักษณ์ โพธิวรรณ, “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่

สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน, ปีที่ ๖ 
ฉบับท่ี ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๕๙๖๘. 

๖๒ ปัทมา สูบกำปัง, “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญใน
ฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนู”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๒๓-๒๔. 



๒๙ 

 

กฎหมาย โดยจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นกำหนดให้มีบทบาทหลักประการหนึ่งคือการชี้ขาดความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาตรวจสอบว่าร่างกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราโดยมิชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เรียกว่า “ระบบตรวจสอบก่อน” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทตรวจสอบได้    
ทั้งเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบ “กระบวนการตรากฎหมาย” ด้วยนอกจากนี้     
ศาลรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วว่ามีบทบัญญัติใด 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่เรียกว่า“ระบบตรวจสอบ
หลัง” อีกด้วยหากพิจารณาในแง่ผู ้มีสิทธิริเริ ่มเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพบว่ารัฐธรรมนูญ
กำหนดให้สิทธิแก่ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรของรัฐรวมทั้งประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง
ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดขึ้นบุคคลนั้นมีสิทธิเสนอคำร้องที่เรียกว่า“คำร้อง
ทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือหากมีการฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดีบุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลที่จะใช้กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีว ่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้กล่าวได้ว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือ
“ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” รวมทั้ง “ผู้พิทักษ์ปกป้องสิทธิและเสรีภาพประชาชน” ด้วยผลการศึกษาพบว่า
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยไม่ถูก
ละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งสิทธิในทรัพย์สิน
เสรีภาพในการประกอบอาชีพหลักความเสมอภาค รวมไปถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเสนอคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาอุปสรรคสำคัญคือ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเพ่ือดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดว่าต้องได้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพต่อ
กลไกต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วอีกทั้งต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอื่น  ๆ  
ได้แล้ว ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ๒ ส่วนประกอบด้วย ๑. การพัฒนาในเชิงโครงสร้างระบบ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญยังคงกำหนดให้เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ  
ในฐานะเป็นกลไกพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ควรมี
การพิจารณามาตรการ เพื่อธำรงและเพิ่มระดับความเชื่อมั่นศรัทธาจากสาธารณชนว่าเป็นกลไกที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานมิได้ถูกละเมิดโดย
อำนาจรัฐอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและควรพัฒนาความร่วมมือ
เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้ถูกต้องตามกรอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาบทบาทเชิงรุกในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิพลเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นการ
สร้างระบบการป้องกันหรือแก้ไขจากต้นทางการตรากฎหมายซึ่งมีผลในวงกว้างยิ่งกว่าการวินิจฉัย      
ชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นปลายทางของระบบพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

จากที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองกับหลักฐานได้มีนักวิชาการ
ได้มีการศึกษาวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื ่อพัฒนาแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธี  ตามหลักพุทธสันติวิธี พระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่



๓๐ 

 

บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา สิทธิและ
เสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) สิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญในฐานะกลไกพิทักษ์
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนูญ จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางที่ ๑.๔ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
ภาณุทัต ยอดแก้ว สิทธิมนุษยชนและคำสอนทางพระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกันในแง่

ที่ว่าทั้งสองระบบส่งเสริมสันติภาพและการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์ 

ฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล มหาตมะ คานธี ได้รับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคมระหว่าง
ศาสนาต่าง ๆ การใช้วิธีต่อสู ้ทางการเมืองแบบ “อหิงสา” เป็น
ระบบจริยธรรมของอินเดียคือการไม่ใช้ความรุนแรงและเน้นพลัง
แห่งความรักความดีงามมาแก้ปัญหาทางการเมือง มหาตมะ คานธี
ยึดหลักสัตยาเคราะห์ 

พระมหาโยธิน โยธิโก พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน 
ไม่มีระบบวรรณะ ไม่มีอธิศูทร มองเห็นโทษว่าการมีชนชั้นวรรณะ
เป็นความบกพร่องและความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม (Socially 
Structural Violence) สร้างความเหลื ่อมล้ำในสังคม พระพุทธ 
ศาสนาจึงได้ให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาและการปฏิบัติต่อกัน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอนเรื ่องกฎแห่งกรรมเป็นเกณฑ์
ตัดสินดีชั่วให้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถบรรลุธรรม
ตามความดีงามสูงสุดได้ทั้งในระดับกฎธรรมชาติและความจริงตาม
ธรรมชาติ 

ธนกฤต ธีรปภารักษ์ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ขององค์การสหประชาชาติและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง
กรณีการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไว้แต่มิได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ในการที่จะต้องได้รับความคุ้มกันตามกฎหมาย 

 สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และการยอมรับในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มีแสดงไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส่วน
องค์ความรู้และแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในทาง 

 



๓๑ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

ดิเรก ควรสมาคม พระพ ุทธศาสนาและการเปร ียบเท ียบก ับหล ักการในทาง
พระพุทธศาสนานั้นไม่พบคำศัพท์ว่าสิทธิมนุษยชนโดยตรงแต่อย่าง
ใด พระพุทธศาสนาอธิบายสิทธิมนุษยชน ในความหมาย คือ ๑. 
สิทธิในการเข้าถึงมรรคผลของคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๒. การที่
มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยกัน ด้วยความเคารพในชีวิตทุกชีวิต ๓. การให้
ความเคารพนับถือผู้อื่นหรือการไม่แบ่งชั้นวรรณะ 

กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช 
ศรีโภคางกุล 

สื่อออนไลน์ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือเนื้อหาที่เกี ่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ และเนื้อหาที่เก่ียวกับการวิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. 

ณฐอร เจือจันทร และ 
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ 

กระบวนการใช้อำนาจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ปฏิบัติการกับกลุ ่มชาวบ้านในการแสดงความคิดเห็นในพื ้นที่
สาธารณะได้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับประชาชนที่อาศัย
และทำกินในเขตป่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างอ้างทรัพยากรที่
มีอยู่เพ่ือนำมาใช้เป็นช่องทางในการตอบโต้ต่อรองอำนาจระหว่างกัน 

ปัทมา สูบกำปัง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยไม่ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 

๑.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื ่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : 

วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ สามารถนำมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดท่ัวไป 

สิทธิในความหมายทั่วไปเป็นอำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะ
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ ่ง  สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่น และตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
สูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะทำการใดหรือไม่กระทำการใด 
การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อจะตัดสินว่าใครจะได้อะไร ได้เมื่อใดและได้อย่างไร เสรีภาพใน
ความหมายทั่วไป เป็นการมีอิสระจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน และตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจในการกำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะทำการใดหรือไม่กระทำ
การใด ๆ อันเป็นอำนาจที่มีเหนือตนเอง การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อจะตัดสินว่าใครจะได้
อะไร ได้เมื่อใด และได้อย่างไร การเมืองเกิดจากความจำเป็น ความต้องการของมนุษย์ เพื่อที่จะเป็น
กฎเกณฑ์ในการแบ่งสรรความจำเป็นต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจ การเมืองเป็นตัวกำหนดคนที่เสียภาษี



๓๒ 

 

ให้แก่รัฐทุกปี รัฐจะนำเงินภาษีนั้นไปทำอะไร และอำนาจทางการเมือง หมายถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ที่จะสามารถบังคับให้คนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่ากระทำการที่ต้องการ ดังนี้ 

๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นแนวคิดสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง ประกอบด้วย เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle)  
นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) ฌอง ฌาค รุสโซ 
(Jean-Jacques Rorsseau) และ คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็นแนวคิดสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง ประกอบด้วย ขงจื้อ ลัทธิเต๋า และมหาตมะ คานธี 

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิเป็นการกระทําสําเร็จ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมและอํานาจที่กฎหมายรับรองให้
กระทําการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของคนอื่น เสรีภาพเป็นภาวะแห่งผู้มี
อิสระ หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 
และการเมืองประกอบด้วย นาคริก คือกิจการหรือการปฏิบัติทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบริหารบ้าน เมอืง 
ชนหิตการี คือกิจที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและพวก
พ้อง และอุปายทกฺข (อุปายทักขะ) คือฉลาดในวิธีการอันแยบคายที่จะกระทําผลประโยชน์ของ
ประชาชน ดังนี้ 

๒.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธเจ้าเป็นศีลธรรมตามบทบัญญัติ
ทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ 

๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธธรรม คือ (๑) เป็นสันติภาพ คือ
ความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุด จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้าย คือนิพพาน เป็นสันติภาพที่
สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา (๒) เป็นเสรีภาพ คือ“วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส  
(๓) เป็นสมภาพ หรือความเสมอภาค คือธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้อง
มีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และ  (๔) เป็น
ภราดรภาพ คือหลักความเป็นญาติพ่ีน้องกันโดยธรรม 

๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระสงฆ์เป็นคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่าความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลัก    สา
ราณียธรรมจะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย 
และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่ด้วยกุศลกรรมบถ ประกอบด้วย พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อ
พุทธทาส) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที ่ เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช ้ในส ังคมไทย  
ประกอบด้วย หลักกาลามสูตร ๑๐ กรรม ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ และโอวาทปาฏิโมกข์ 



๓๓ 

 

ผู ้วิจัยนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังจะเห็นได้จากกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ตามแผนภาพที่ ๑.๑ 

 

 
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 
๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 

๑.๑ เพลโต (Plato) 
๑.๒ อริสโตเติล (Aristotle) 
๑.๓ นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli),  
๑.๔ โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) 
๑.๕ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) 
๑.๖ คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 
๒.๑ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 
๒.๒ ขงจื้อ (Confucianism) 
๒.๓ มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

  

   
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธเจ้า 

๑.๑ ศีลธรรม 
๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธธรรม 

๒.๑ สันติภาพ            ๒.๒ เสรีภาพ 
๒.๓ สมภาพ              ๒.๔ ภราดรภาพ 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระสงฆ์ 
๓.๑ พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาส)  
๓.๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) 
๓.๓ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

 สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
ที่เหมาะสมในการนำมา 
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

๑. กาลามสูตร ๑๐ 
๒. กรรม ๓ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
๔. กุศลกรรมบถ ๑๐  
๕. หลัการโอวาทปาฏิโมกข์ 
๖. กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมา
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
๑. หลักกาลามสูตร ๑๐       ๒. กรรม ๓ 
๓. กุศลกรรมบถ ๑๐          ๔. โอวาทปาฏิโมกข์ 

  

 

แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการทำวิจัย 



๓๔ 

 

๑.๘ วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์” 

เป ็นการว ิจ ัย เช ิงค ุณภาพ ภาคสนาม (Qualitative Research) โดยทำการว ิจ ัยเช ิงเอกสาร 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพื่อให้ทราบถึงประเด็นการศึกษาในรายละเอียดที่สำคัญและมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาสาระสำคัญที่ทำการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้นในการวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ทำให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth Data) ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถนำมาวิเคราะห์ในเชิง
ตรรกะได้ (Analytic Induction) นอกจากนั้น ผู้วิจัยจะได้นำเสนอข้ันตอนการวิจัย มีกระบวนการวิจัย
และข้ันตอนดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.๘.๑ รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์” 
ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม (Qualitative Research) 
เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๑. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทำการทบทวน
จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์กำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้ การคัดเลือกเอกสารเพื่อนำมา
วิเคราะห์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์สำหรับการคัดเลือก
เอกสารมาใช้ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที ่สำคัญประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย 
(Meaning) ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่นำมาวิเคราะห์  

๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 

Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ 
รูปหรือคน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้ง
ต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่
มีข้อขัดแย้งหรือเห็นควรเพิ่มเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 

๒.๒ การสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู ้ทรงคุณวุฒิ 
(Experts) ผู้วิจัยกำหนดการการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นได้แก่ นักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ และด้านพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี ่ยน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างรอบด้าน จำนวน ๑๐ รูปหรือคน 



๓๕ 

 

๑.๘.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑.๘.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
ผู ้ให ้ข ้อม ูลสำคัญ (Key Informants) ผู ้ว ิจ ัยกำหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ รูป
หรือคน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง  ๆ และเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็น
ควรเพิ่มเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ เรื่องสิทธิและเสรีภาพในระดับ
บุคคลและระดับสังคม กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน จำแนกเป็น ๒ 
ด้าน คือ กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๙ รูปหรือคน และ กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา จำนวน ๙ รูปหรือคน ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระเมธีธรรมาจารย์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / อาจารย์ประจำ
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง 
รองศาสตราจารย์ ดร. 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๓ รองศาสตราจารย์ สยาม ดำปรีดา ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ 
ทองอินทร์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซว
เกษม 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา 
๗ ดร.ภิญโญ นิโรธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎาจังหวัดนครสวรรค์ 
๘ นายพัฒนพงษ์ อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครสวรรค์ 
๙ นายภิญโญ หิตโกเมท ประธานชมรมจิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์ 

  

 

 

 

 



๓๖ 

 

กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑๐ พระราชปริยัติกวี  

ศาสตราจารย์ ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑ พระเทพปวรเมธี  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและ
ปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  

๑๒ พระเทพปัญญาภรณ์ รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า 
พระอารามหลวง 

๑๓ พระราชรัตนเวที  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔ พระสุธีวีรบัณฑิต  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ   
บริการสังคม 

๑๕ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๖ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๘ ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๘.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ครั้งนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสร้าง
ข้อสรุปร่วมกัน และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทยอย่างรอบด้าน ด้วยความละเอียดลึกซึ ้ง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระเทพเวท ี 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เจ้าคณะภาค ๖ 

๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

ผู้อำนวยการหลักสูตร IBSC 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓ 

พระอุดมสิทธินายก  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  
อดิวัฒนสิทธิ์ 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา  
พฤฒยางกูร 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต 
นันทิยะกุล 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชนันท์  
อิสรเดช 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา 
ปราณีต 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๘.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ
ทั้งหมด ๓ ประเภท ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ซึ่งใช้ประกอบในการสัมภาษณ์
เช ิงล ึก ( In-depth Interview) และแบบสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form)   
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

๑.๘.๓.๑ แบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) 

ผู้วิจัยจะสร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ( Interview Form) ซึ่งเป็น
คำถามปลายเปิดที่จะนำไปใช้สัมภาษณ์สำหรับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้ันแรกเมื่อเริ่มทำการวิจัย 
โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิจัย ช่วยในการกำหนดประเด็นและ   
ตัวแปรที่จะศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 



๓๘ 

 

๒. กำหนดโจทย์หรือประเด็นคำถาม (Question) คือ คำถามที่ต้องการคำตอบ
จากการวิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนและเก่ียวเนื่องกัน 

๓. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 

๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ (Interview Form) จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด 
และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยที่จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
พุทธศาสตร์ในสังคมไทย เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถ
อธิบายเสริม สนับสนุนข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ ( Interviews Form) ตามกรอบ
ปัจจัยที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์องค์ประกอบในการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทย ผู้วิจัยกำหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของ   
ตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์  

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคำถามที่เปิ ด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๑.๘.๓.๒ การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

ในการตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเพื่อพิจารณา
ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคำสัมภาษณ์ ตลอดจนภาษาท่ีใช้ และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื ่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำสัมภาษณ์และวัตถุประสงค์ (Item – 
Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้วิจัยจะดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
เครือ่งมือที่ออกแบบไว้ 

๒. หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ โดยการ
นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความ
เห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย 

๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยกุล อาจารย์ประจำหลักส ูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู ้ทรงคุณวุฒิ             
ด้านรัฐศาสตร์ 



๓๙ 

 

๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๔ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๕ อาจารย ์ ดร. กาญจนา ดำจ ุต ิ อาจารย ์ประจำภาควิชาร ัฐศาสตร์         
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื ้อหา
สาระ ความตรงตามเนื ้อหารายข้อ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำสัมภาษณ์และ
วัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index : IOC) และความตรงเชิงเนื ้อหาทั ้งฉบับ 
ตลอดจนภาษาท่ีใช้โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๓ ระดับ คือ 

+๑ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าแน่ใจว่าเนื้อหาตรงกับขอบข่ายของ
เนื้อหามีความเหมาะสม 

๐ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าไม่แน่ใจว่าเนื้อหาตรงกับขอบข่ายของ
เนื้อหามีความเหมาะสม 

-๑ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าแน่ใจว่าเนื้อหาตรงกับขอบข่ายของ
เนื้อหาไม่มีความเหมาะสม 

๑.๘.๓.๓ แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ได้แก่ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื ่อนำไปสู่การแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และวิเคราะห์ตัวแบบการประยุกต์ใช้สิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทยอย่างรอบด้านและด้วยความละเอียดลึกซ้ึง โดย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

๑. โดยการจัดประเด็นความสำคัญของตัวแบบในการประยุกต์ใช้สิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทย (ฉบับร่าง) ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ  

๒. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงตัว
แบบให้มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
แนวทางท่ีจะได้มาซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) เพ่ือการนำไปพัฒนาและต่อยอด 



๔๐ 

 

๑.๘.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๘.๔.๑ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source)  
ในการวิจัยครั้งนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา 

ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ฉบับภาษาไทยที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในมุมมองของ
พระพุทธศาสนา 

๑.๘.๔.๒ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)  
ในการวิจัยครั้งนี้จะมีการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ประเด็นทางกฎหมายที่ได้จาก

การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งได้แก่ ส่วนที่เป็นคำอธิบายจากเอกสาร หนังสือ 
ตำรา ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๑.๘.๔.๓ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะมีวิธีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ

ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของปรากฏการณ์และสถานการณ์ และตามลักษณะ
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ที่จะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์การ
วิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิจัย
และช่วยในการกำหนดประเด็นและตัวแปรที่ต้องการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
กรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริง ประสบการณ์ในเรื่องที่
ผู้วิจัยกำลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ๒ ด้าน จำนวน ๑๘ รูปหรือคน ที่
ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

๑.๘.๔.๔ การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
ในการสนทนากลุ่มเฉพาะจะมีการรวบรวมข้อมูลการหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ที่มาจากแง่คิดและมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปในการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ใน
สังคมไทยอย่างรอบด้าน ด้วยความละเอียดลึกซึ้ง โดยใช้วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  
แบบเจาะจง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน 

๑.๘.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข ้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 
Interview) โดยนำข้อมูลที ่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบ ให้ความหมายกับข้อมูล       
จ ัดหมวดหมู ่ความหมายของข้อมูล ว ิเคราะห์และสร ุปรวบรวมความหมาย ผ ู ้ว ิจ ัยเล ือก ใช้             



๔๑ 

 

“การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)”๖๓ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูล
เรื ่องเดียวกัน คือ การค้นคว้าเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เพื่อที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำไปวิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะไม่ใช้สถิติช่วย
ในการวิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ  

๑. การว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหา (Content Analysis) ซ ึ ่ งได ้จากการศ ึกษาเอกสาร 
(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้เพื่อการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและ
สร้างข้อสรุปที่หนักแน่น 

๒. การตีความ (Interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที ่ได้จด
บันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที ่มองเห็น โดยผู ้ว ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
และผู้วิจัยจะนำคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง ๑๘ รูปหรือคน รวมถึงการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ๑๐ รูปหรือคน มาสรุปประเด็น
เชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อคำถามในแต่ละตอนของ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 

๑.๘.๖ สรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

เพื่อให้แนวทางในการดำเนินการในวิจัยครั้งนี ้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการวิจัย  
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาสิทธิและเสรีภาพ

ทางการเมือง ที่มุ ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนของที่เป็นหลักการและหลักปฏิบัติของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวพุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันก็จะมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามแนวคิดของนักคิดที่สำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์กับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามแนวพุทธศาสตร์ และบูรณาการสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็น
หนังสือ เอกสารตำรา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ  

ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการวิจัย  
เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อการสร้างเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ และนำเครื่องมือที่สร้าง

 
๖๓ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เชียงใหม่ : ประชากร

ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๒๒๙. 



๔๒ 

 

ขึ้นไปสอบความถูกต้องกับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะมีการนำไป
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม แล้วนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล  

ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานผลการวิจัย  
เป็นขั้นตอนของการจัดทำร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ     
ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอเพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ต่อไป 

๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๙.๑ ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

๑.๙.๒ ทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑.๙.๓ ทำให้ได้องค์ความรู้จากการบูรณาการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ระหว่างนักคิดท่ีสำคัญกับหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑.๙.๔ ทำให้ได้รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ที่เหมาะสมใน
การนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 



  

 

บทท่ี ๒ 
 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 
 

ในการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ใน
การศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ ในที่นี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สำรวจภาพรวมขององค์ความรู้การวิจัยว่าดำเนินการไปในทิศทางใด และมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่นักวิชาการได้ศึกษามาแล้ว และเพ่ือชี้ให้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่
นักวิชาการยังไม่ได้ศึกษา หรือได้ศึกษาแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุม โดยที่ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียด  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย 

๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดท่ัวไป 
๒.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 
๒.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 

๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
๒.๒.๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
๒.๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 
๒.๒.๓ พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย 
๒.๒.๔ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒.๓ สรุปวิเคราะห์ 
  



๔๔ 

 

๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 
ในเรื่องของแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ผู้วิจัยขอนำเสนอสิทธิ

และเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก และตามแนวคิดตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 

สิทธิในความหมายทั่วไปเป็นอำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะ
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ ่ง สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่น และตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะทำการใดหรือไม่กระทำ
การใด การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อจะตัดสินว่าใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร๑ 

เสรีภาพในความหมายทั่วไป เป็นการมีอิสระจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความ
ประสงค์ของตน และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจในการกำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่
จะทำการใดหรือไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นอำนาจที่มีเหนือตนเอง๒ 

การเมือง เป็นการได้มาซึ่งอำนาจเพื่อจะตัดสินว่าใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร 
การเมืองเกิดจากความจำเป็น ความต้องการของมนุษย์ เพื่อที่จะเป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่งสรรความ
จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจ การเมืองเป็นตัวกำหนดคนที่เสียภาษีให้แก่รัฐทุกปี รัฐจะนำเงินภาษี
นั้นไปทำอะไร และอำนาจทางการเมือง หมายถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะสามารถบังคับให้คนหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่ากระทำการที่ต้องการ๓ 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง  ประกอบด้วย เพลโต 
(Plato) อริสโตเติล (Aristotle) นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) โทมัส ฮอบส์ (Thomus 
Hobber) ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ได้นำเสนอแนวคิด
สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) ผู ้ว ิจ ัย ขอนำเสนอ
รายละเอียดประกอบดวย ประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๓๘), หน้า 

๒๑. 
๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒. 
๓ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๔-๕. 



๔๕ 

 

๑.๑ ประวัติและผลงานของเพลโต (Plato)๔ 

 
เพลโต (Plato) 

นักปราชญ์ เพลโต (Plato) 
ยุคสมัย The Ancient World 
ชีวิตในระหว่าง C.427A–347BDCE 
แนวคิด Everything in this world is a “shadow” of 

its Ideal Form in the world of Ideas. 
ผลงานทางการเมือง อ ุ ตมร ั ฐ  (Republic) ร ั ฐบ ุ ร ุ ษ  (Statesman) 

กฎหมาย (Law) อโปโลยี (Apology) คริตโต 
(Crito) โปรตากอรุส (Protagorus) และ เฟโด 
(Phaedo) 

๑.๒ ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) 

ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นรูปแบบการปกครอง ได้เขียนแนวคิด
ทางการเมืองในหนังสือ “The Republic”๕ โดยถือว่า การปกครองเป็นเรื่องของศิลปะมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสิ่งที่ดีงามของผู้รับการปกครอง ระบบการเมืองที่ดีจะต้องได้รับการปกครองโดยคนที่ฉลาด โดยมี
ทฤษฎีทางการเมืองเป็นแบบแบบเผด็จการ เพราะถือว่าคนฉลาดจะต้องเป็นผู้ นำและเป็นผู้ปกครอง 
ความรู้คือที่มาของอำนาจ โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอยู่ที่จิตใจของคนเรา 
ไม่ใช่เรื่องประสาทสัมผัสหรือการสังเกต การมีความรู้จึงเกิดจากการแสวงหาความเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สิ่งเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นความจริงเป็นการทำหน้าที่ตามความเหมาะสมของตนเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
ดีหรือความเห็น (From) ที่ดี ทฤษฎีการเมืองของเพลโต (Plato) จึงเกิดจากการใช้ความคิดของตนเอง 
โดยใช้การศึกษาวิเคราะห์แบบอุปมาน (Deductive) หรือลงความเห็นเชิงตรรกหรือวิธีวิภาษ 
(Dialectic) หรือการโต้แย้งด้วยเหตุผล ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นจริงอยู่นิรันดร์ ทฤษฎีทางการเมืองของ 
เพลโต (Plato) ใช้สำหรับเป็นเหตุผลสนับสนุนความเชื่อและการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเป็นสิ่งที่
อยู่ในด้านความคิดเท่านั้น ดังปรากฏอยู่ในหนังสืออุตมรัฐ (Republic) ของเพลโต (Plato)๖ 

ในหนังสือ The Republic๗ ของเพลโต (Plato) ยังได้เสนอรูปของรัฐที่เขาเห็นว่าดี
ที่สุด เชื่อว่ารัฐที่ดีที่สุดคือ รัฐที่มีความยุติธรรมสถิตเป็นหลักของรัฐ นั่นคือชนในรัฐทุกคนทำหน้าที่ตาม
คุณธรรมประจำจิตของตนที่กำหนดให้ไม่ก ้าวก่ายซึ ่งกันและกัน โดยกำหนดให้ราชาปราชญ์ 
(Philosopher King) ผู้ทรงปัญญาสามารถรู้ซึ ้งถึงความจริงของความเป็นผู้ปกครอง เพราะเพลโต   

 
๔ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, (New York : 

Dorling Kindersley Limited, 2011), pp. 52-55. 
๕ Francis MacDonald, The Republic of Plato, (CorfordPublisher : Oxford Released Date, 

1968), pp. 19-20. 
๖ ทินพันธุ์ นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก : ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓-๑๕. 
๗ Michael Curtis, Great political theories, (New York : Avon Books, 1981), p. 49. 



๔๖ 

 

ถือว่าการเมืองเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะรู้ซึ้งถึงศิลปะแห่งการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้อย่างดี
เลิศ ความสามารถในการปกครองนั้นขึ้นอยู่กับหลักความรู้ในหลักการปกครอง ซึ่งผู ้ทรงปัญญา       
จะค้นพบด้วยวิธีการใช้เหตุผล คนทั่วไปมีความสามารถแตกต่างกันในเรื ่องเกี ่ยวกับการเรียนรู้         
แต่คนไม่กี่คนที่สามารถทำให้คุณธรรมแห่งการเป็นผู้ปกครองปรากฏขึ้นในตน บทสรุปหนังสือ The 
Republic สามารถสรุปได้ดังนี้๘ 

๑. คุณงามความดีคือความรู้ 
๒. ไม่สนับสนุนประชาธิปไตย 
๓. การแบ่งงานกันทำ 
๔. ความกลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของบุคคล 
๕. รัฐจะต้องให้ความยุติธรรม 
๖. ลักษณะสังคมเป็นแบบคอมมิวนิสต์ 

ในขณะเดียวกัน กฎหมายก็เป็นเครื่องมือในการปกครองของรัฐ ในหนังสือ“The 
Laws” ของเพลโต (Plato) ยังได้เสนอรูปของรัฐที่เขาคิดว่าดีที่สุดและสามารถเป็นไปได้ในความเป็น
จริง กฎหมายถูกกำหนดให้แทนที่ราชาปราชญ์ ในสังคมอุดมคติ  เหตุผลเป็นเสมือนเครื่องมือการ
ปกครอง แต่ในการประยุกต์รัฐเครื่องมือการปกครองคือกฎหมาย เหตุที่เพลโต (Plato) หันมาหา
กฎหมายเป็นเพราะเขาไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเรียกว่าราชาปราชญ์ในโลกแห่ง
ความจริง ดังนั้น กฎหมายจึงควรเป็นองค์อธิปัตย์มากกว่าคน เพราะคนโดยธรรมชาติแล้วเห็นแก่ตัว 
ถ้าไม่ถูกรั ้งไว้ด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาจจะพารัฐไปสู ่ความพินาศได้ด้วยความมักมากใ น
ผลประโยชน์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เพลโต (Plato) เน้นว่ากฎหมายควรจะเป็นกฎทั่วไป ไม่ใช่มุ่งเฉพาะ
เพ่ือบุคคลใด เป็นกฎหมายสำหรับทุกคนเพ่ือผลประโยชน์และความมั่นคงของประชาคม และควรเป็น
กฎหมายที่ยากแก่การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการปกครองของรัฐที่เขาคิดว่าเป็นไปได้ในความเป็นจริง
นี้มีแนวโน้มเป็นลักษณะผสมระหว่างคณาธิปไตย (Oligarchy) กับประชาธิปไตย (Democracy) หรือ
ระหว่างความเฉลียวฉลาดกับจำนวน๙ บทสรุปหนังสือ The Laws สามารถสรุปได้ดังนี้๑๐ 

๑. ความจำเป็นของการใช้กฎหมาย 
๒. แนวความคิดของคอมมิวนิสต์ดูอ่อนลง 
๓. งานศิลปะคือการปกครองของรัฐ 

๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นความยุติธรรมเป็นทฤษฎี     
ที่มีฐานรากมาทางจริยธรรม มนุษย์ไม่สามารถประกอบทำดีได้โดยการแก้จนออกจากสังคมมนุษย์ 

 
๘ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๕๖-๕๗. 
๙ Harmon, Political Thought, (University of California : McGraw-Hill, 1964), pp. 44-45. 
๑๐ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๕๘. 



๔๗ 

 

ต้องรวมกันเป ็นส ังคมเพื ่อรวมประกอบกรรมดี ๑๑ ได ้เข ียนแนวคิดทางการเม ืองในหนังสือ             
“The Republic”๑๒ ของเพลโต (Plato) ถือเป็นแนวความคิดที่สะท้อนให้เห็นมุมมองในเรื่องของ  
สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เป็นต้นว่า 

“จงจำหลักการดั ้งเดิมที่ว่า...คน ๆ เดียวควรจะทำเพียงสิ ่งเดียวเท่านั้น กล่าวคือ สิ ่งที่
ธรรมชาติของเขาปรับให้เขาได้ดีที ่สุด (หลักเสรีภาพ) ความยุติธรรมคือหลักการอันนี้ หรือ   
ส่วนหนึ่งของหลักการนี้” 

“เราได้วางเป็นหลักสากล (หลักสิทธิ) ไว้ว่าทุก ๆ คนควรปฏิบัติกิจอย่างหนึ ่งในชุมชน         
ที่เหมาะที่สุดกับธรรมชาติของเขา” ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการอันนั้น (หลักสิทธิ) หรือในรูปเช่นนั้น 
คือ ความยุติธรรม” 

“หลักการที่เรากำหนดขึ้นในเบื้องแรก (หลักเสรีภาพ) คือ สิ่งที่ควรทำเสมอไป ก็คือว่าทุกคน
ควรจะกระทำการอย่างหนึ ่งอันเกี่ยวข้องกับนครรัฐตามที่อัจฉริยะของเขาเหมาะสมที่สุด       
โดยธรรมชาติ” 

“สิ่งซึ่งเราได้วางไว้ตั้งแต่ต้นเป็นกฎทั่วไปในการปฏิบัติ (หลักสิทธิ) ได้แก่  การที่บุคคลทุกคน
ในรัฐควรมีอาชีพอย่างหนึ่งที่ความสามารถโดยธรรมชาติของเขาปรับเข้าได้ดีที่สุด” 

“สิ่งที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นหลักการเบื้องต้นของหลักการของสังคมของเรา คือ ทุกคน
ต้องมีงานพิเศษในสังคม ซึ่งเป็นที่เขามีความสามารถโดยธรรมชาติมากที่สุดถึงจะทำ”๑๓ 

ดังนั้น เรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามทรรศนะของเพลโต (Plato) คือ ผลของการ
แบ่งแยกชนชั้นและการแบ่งหน้าที่ (สิทธิ) ซึ่งเป็นสิ่งพันธนาการสังคมให้คงไว้ ทำให้เกิดความกลมกลืน
ในการรวมกลุ่มกันอยู่อย่างมนุษย์ในสังคม โดยที่แต่ละคนได้ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับความสามารถ
ตามธรรมชาติของเขา (เสรีภาพ) หรือที่เขาได้รับการอบรมมา ความยุติธรรมเป็นทั้งคุณธรรมของ
สาธารณะและของบุคคล เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของรัฐและประชาชน ไม่มีสภาวะใดสำหรับรัฐและ   
คนในรัฐจะดีไปกว่าสภาวะที่แต่ละคนรู้จักความสามารถของตน (สิทธิ) และเลือกปฏิบัติภาระหน้าที่  
ซึ ่งเขาเหมาะสมที่จะทำเท่านั้น (เสรีภาพ) แนวคิดเรื ่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต 
(Plato) ได้ปรากฏชัด จากความคิดที่เพลโต (Plato) ได้จัดประเภทของบุคคลในสังคมหรือชุมชน 
(Community) ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

๑. กลุ่มปกครอง (Ruling Class) เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปกครองรัฐ (The Responsibility of Governing the State) 

๒. กลุ่มผลิตเศรษฐทรัพย์ (The Economic Class) เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการผลิตทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Produce Wealth) 

 
๑๑ ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, หน้า ๒๔. 
๑๒ Francis MacDonald, The Republic of Plato, pp. 20-25. 
๑๓ วิทย์วิศทเวทย,์ “เพลโต”,วิทยาสารปริทัศน์, (๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๓). 



๔๘ 

 

๓. กลุ่มนักการทหาร นักรบ (The Military or Warrior Class) เป็นกลุ่มของบุคคล
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ สังคมหรือชุมชน (Defend the Community) 

จากการที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของเพลโต (Plato) ได้ ดังนี้  

๑. ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นรูปแบบการปกครอง 
๒. กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองของรัฐ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นความยุติธรรมของ

สังคม 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) ผู้วิจัยขอนำเสนอ
รายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ประวัติและผลงานของอริสโตเติล (Aristotle)๑๔ 

 
อริสโตเติล (Aristotle) 

นักปราชญ์ อริสโตเติล (Aristotle) 
ยุคสมัย The Ancient World 
ชีวิตในระหว่าง 384–322 BCE 
แนวคิด We find the truth from evidence gained 

in the world around us.. 
ผลงานทางการเมือง ๑. รัฐศาสตร์ ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ (Politics) 

๒. ว่าด้วยรัฐธรรมนูญของเอเธนส์ (On the 
Constitution of Athens) 

๒.๒ ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) 

อริสโตเติล (Aristotle) ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดวิชารัฐศาสตร์เป็นลูกศิษย์
ของเพลโต (Plato)๑๕ ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) เป็นรูปแบบการปกครอง และ
มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมืองหรือรัฐ  ได้เขียน
แนวคิดทางการเมืองไว้ในหนังสือ Politics มีความเห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดก็คือรูปแบบการ
ปกครองที่สามารถทำให้ทุกๆ คนในรัฐ ไม่ว่ายากดีมีจนมีความสุขได้ (สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน) 
และที่สำคัญในรัฐต้องมีกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม (สิทธิ) โดยที่ทฤษฎีทางการเมือง
สร้างขึ้นจากคำอธิบายที่เป็นนามธรรมสู่รูปธรรมด้วยวิธีการศึกษาแบบอนุมาน ( Inductive) ระบบ
การเมืองประกอบด้วยองค์กรและความสัมพันธ์ทางการเมืองต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเก่ียวกับอำนาจและการ

 
๑๔ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 58-63. 
๑๕ ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, หน้า ๒๕. 



๔๙ 

 

ปกครอง ทฤษฎีทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) ก่อให้เกิดกรอบทางทฤษฎีสำหรับอธิบาย
และประเมินคุณค่าระบบการเมืองต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นระบบการปกครองแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับ
สังคม๑๖ ดังบทสรุปหนังสือ The Politics สามารถสรุปได้ดังนี้๑๗ 

๑. มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง จึงจำเป็นต้องมาอยู่รวมกันเพื่อความปลอดภัย 
๒. แนวคิดเก่ียวกับรัฐเป็นประชาคมการเมืองขั้นสูงสุด 
๓. สนับสนุนหลักการปกครองโดยกฎหมาย 
๔. สนับสนุนให้มีการถือครองสมบัติส่วนตัว 
๕. เสนอระบบการเมือง ๖ ประเภท ๒ ระบบ คือ ระบบดี ประกอบด้วย   

ระบบกษัตริย์ ระบบขุนนาง และระบบปกครองโดยชนชั้นกลาง และระบบไม่ดี ประกอบด้วยด้วย 
ระบบทรราชย์ ระบบพวกพ้อง และระบบประชาธิปไตย 

๖. สนับสนุนการปกครองโดยชนชั้นกลาง โดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นหลักใน 
การปกครอง 

๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) 

อริสโตเติล (Aristotle) จะเน้นหนักถึงการที่จะต้องให้อำนาจในการปกครองเป็นของ
คนส่วนมากโดยเสมอหน้ากัน แต่รัฐจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายบังคับใช้เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
(สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน) ระบอบการปกครองของรัฐที่จะอำนวยสิทธิให้ราษฎรทั่วไปเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกครองด้วย ราษฎรของรัฐอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ พวก โดยคำนึงถึงปัจจัย ๒ ประการ คือ 

๑. มิติด้านคุณค่า มองว่าพวกที่แม้ว่าจะมีสิทธิเท่าเทียมราษฎรอื่น ๆ แต่มี
คุณภาพมากกว่าคนกลุ ่มนี ้เป็นคนจำนวนน้อยที ่ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีโอกาสได้ศึกษาสูง  ๆ              
มีประสบการณ์มากกว่า 

๒. มิติด้านปริมาณ มองว่าราษฎรทั่วไปที่มีจำนวนมากเป็นคนที่ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดี่ ไมม่ีโอกาสได้ศึกษาสูง ๆ จึงมีคุณค่าน้อย 

ฉะนั้น รัฐจึงมีความสำคัญและมีจุดหมายในตัวเองก็จริง แต่ความสำคัญของรัฐไม่ได้
บดบังความสำคัญของครอบครัวและปัจเจกชน ทั้งนี้  เพราะครอบครัวและปัจเจกชนก็มีความจริงแท้
ในฐานะเป็นส่วนประกอบที่แท้จริงของรัฐ ครอบครัวและปัจเจกชนก็มีจุดหมายในตัวเองและมีสิทธิ
สมบูรณ์ที่ไม่อาจริดรอนได้ อย่างไรก็ตาม จุดหมายของครอบครัวและปัจเจกชนเป็นจริงได้ภายในรัฐ
เท่านั้น๑๘ สำหรับรัฐในอุดมคตินั้น มุ่งคุณธรรมที่สมบูรณ์และเพ่ือคุณธรรมเป็นประการสำคัญและต้อง
ประสงค์ความดีร่วมของรัฐ อันเป็นความดีสูงสุดของมนุษย์ แต่รัฐตามความเป็นจริงทำไม่ได้  ดังนั้น 
เพราะต้องยอมไกล่เกลี่ยอุดมคติลงมาหาการยอมรับของผู้คน จึงได้เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ โดยใช้วินัย

 
๑๖ ทินพันธุ์ นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ของโลก: ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, ๒๕๔๑), หน้า ๓๓-๓๕. 
๑๗ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๕๙. 
๑๘ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ), ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก, หน้า ๒๖๔ – ๒๖๕. 



๕๐ 

 

ของทหารเป็นดังคุณธรรมขั้นมาตรฐาน เพราะจริยธรรมในขีดขั้นนี้ สามัญมนุษย์ทั่ว ๆ ไปพอเข้าถึงได้ 
เพราะลดอุดมคติลงมาเพียงให้ความยุติธรรมในสังคมพอบังเกิดขึ้น ด้วยการกระจายอำนาจและ    
โภคทรัพย์ออกไปจากจุดหนึ่งโดยเฉพาะ ใครก็ตามที่มีคุณธรรมอย่างทหาร คือมีระเบียบวินัยจน
สามารถควบคุมคนได ้

จากการที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปสารสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของอริสโตเติล (Aristotle) ได ้ดังนี้๑๙ 

๑. ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นรูปแบบการปกครอง 
๒. มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่ที่  

เรียกว่าเมืองหรือรัฐ 
๓. เสนอระบบการเมือง ๖ ประเภท ๒ ระบบ คือ ระบบดี ประกอบด้วย  

ระบบกษัตริย์ ระบบขุนนาง และระบบปกครองโดยชนชั้นกลาง และระบบไม่ดี ประกอบด้วยด้วย 
ระบบทรราชย์ ระบบพวกพ้อง และระบบประชาธิปไตย 

๔. สนับสนุนการปกครองโดยชนชั้นกลาง โดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นหลักใน          
การปกครอง 

๕. รัฐจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม  
(สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน) 

๓. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo 
Machiavelli) 

แนวค ิดส ิทธ ิและเสร ีภาพทางการเม ืองของน ิโคโล มาค ิอาเวลล ี ( Niccolo 
Machiavelli) ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และ
สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ประวัติและผลงานของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli)๒๐ 

 
นิโคโล มาคิอาเวลลี 

(Niccolo Machiavelli) 

นักปราชญ์ นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) 
ยุคสมัย Renaissance And The Age Of Reason 
ชีวิตในระหว่าง ค.ศ. 1469–1527 
แนวคิด The end justifies the means. 
ผลงานทางการเมือง ๑. The Prince (ค.ศ.1513) 

 
๑๙ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๕๙. 
๒๐ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 104-107. 



๕๑ 

 

๓.๒ ปรัชญาการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) 

ปรัชญาการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) เป็นรูปแบบการ
ปกครองโดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่มน้อยผู้เป็นปกครองที่จะใช้อำนาจให้ดีที่สุด ได้เสนอแนวคิดทางการเมือง
แบบใหม่สนับสนุนการใช้อำนาจและความรุนแรง จากอ่านหนังสือ The Prince นิโคโล มาคิอาเวลลี 
(Niccolo Machiavelli) พัฒนาทฤษฎีการเมืองของตนขึ้นมา โดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่มน้อยผู้เป็นฝ่าย
ปกครองที่จะใช้อำนาจให้ดีที่สุดนั่นคือเจ้าผู้ปกครอง มนุษย์ซึ่งเป็นตัวแบบของเขานั้นมองจากด้าน
การเมืองอย่างเดียว มาตรฐานทางศีลธรรมของบุคคลไม่อาจนำมาใช้ได้ในการแสดงบทบาททาง
การเมือง นิโคโล มาคิอาเวลลี ถือว่าผู้ปกครองมีความสามารถในการประพฤติตนอย่างมีเหตุผล และ
ควบคุมโชคชะตาของรัฐกับของประชาชนได้ สามารถสร้างภาพพจน์ทางการเมืองตามที่ตนต้องการได้ 
เนื่องจากเขามีฐานะตำแหน่งทางสังคม เข้าถึงข่าวสารได้มากกว่าผู ้อื ่นรวมทั้งมีประสบการณ์ใน
องค์การ ส่วนประชาชนนั้นไม่อาจมีพฤติกรรมที่มีเหตุผล คนส่วนมากจะไม่สนใจการเมือง รวมทั้งจะ
มองกันจากเปลือกหรือภาพที่เห็นจากภายนอก มากกว่าจากความเป็นจริงตลอดจนจะสนใจเฉพาะ
เรื่องทรัพย์สิน ศักดิ์ศรีและความมั่นคงปลอดภัยส่วนตัวมากกว่าจะสนใจระบบการเมือง ซึ่งก็คล้ายกับ
ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน ผู้ปกครองที่ปรารถนาจะอยู่ในอำนาจอย่างมั่นคงจึงต้องทำให้ความต้องการ
เหล่านั้นบรรลุผล เพื่อความสำเร็จและการยินยอมจากพวกเขา เพราะความมีเหตุผลกับอำนาจมักจะ
ไม่ค่อยจะไปด้วยกันได้ นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) จึงแนะนำให้ผู ้ปกครองต้อง
พร้อมที่จะแสดงบทบาทของสิงโตหรือสุนัขจิ้งจอก โดยการใช้กำลังหรือไหวพริบตามสถานการณ์       
ที่เกิดขึ้น๒๑ 

ทฤษฎีการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) เป็นคู ่มือการ
ปกครองเกี ่ยวกับหลักการและวิธีการได้อำนาจและการรักษาอำนาจ โดยวิเคราะห์กิจกรรมทาง
การเมืองตามหลักเหตุผล ด้วยการชี้ให้เห็นการกระทำที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว และ
ไม่สนใจที่จะพูดถึงความผูกพันทางด้านศีลธรรมด้วย ถือว่ามนุษย์เราตามธรรมชาติแล้วเป็นคนเลว    
มีตัณหาความทะเยอทะยานไม่จบสิ้น ถ้าได้รับการปลูกฝังให้ดีขึ้นได้ เพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครดีหรือ
เลวไปเสียหมด แต่มนุษย์เราเชื่อว่าคนเรามีส่วนในการควบคุมโชคชะตาได้ด้วยคุณธรรม รูปแบบการ
ปกครองนั้นจะต้องมีรูปแบบดังนี้๒๒ 

๑ . สาธาณร ัฐ  (Republic) ล ักษณะของการปกครองแบบสาธาณร ัฐนี้               
ไม่เหมือนกับสาธารณรัฐในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นประชาคมทางการเมืองที่ประชาชนแสดงบ ทบาท
สำคัญในการปกครอง แต่หมายถึงรัฐซึ่งผู ้ปกครองได้รับการสนับสนุนโดยสมัครใจจากประชาชน   
แม้ว่าประชาชนมีความสามารถวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้จำกัดและไม่อาจตัดสินใจในนโยบายระดับสูง
ได้ก็จริง แต่ผู้ปกครองต้องไม่ละเลยการวินิจฉัยของประชาชน เพราะว่าประชาชนใกล้ชิดกับปัญหา
มากกว่า ประชาชนไม่หลอกลวงตัวเองหรือถ้าหลอกก็น้อยกว่าผู้ปกครอง ประชาชนย่อมเหนือกว่าใน

 
๒๑ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๕๒. 
๒๒ พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ความคิดทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๙), หน้า ๑๓๖. 



๕๒ 

 

การธำรงรักษาสถาบันและกฎหมาย เพื่อความอยู่รอดของรัฐในระยะยาวจึงจำต้องให้ประชาชน
สนับสนุนผู้ปกครอง 

๒. ราชอาณาจักร (Principality) ลักษณะของการปกครองแบบนี้ตั ้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งความไม่เสมอภาคของมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ รัฐสืบตระกูล รัฐแบบนี้
ปกครองง่าย และมีความมั่นคง เพียงแต่ผู้ปกครองไม่ละเมิดข้อปฏิบัติเก่า ๆ และปรับนโยบายให้เข้า
กับเหตุการณ์ ส่วนรัฐใหม่คือมีผู้ปกครองคนใหม่ ผู้ซึ่งได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้า การปกครองรัฐ
ใหม่จะยากกว่าเท่าใดขึ้นอยู่กับความสามารถและโอกาส และรัฐผสมเป็นรัฐที่ผสมระหว่างรัฐสืบ
ตระกูลกับรัฐใหม่ โดยผู้ปกครองของรัฐสืบตระกูลเข้ามาเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของรัฐที่จัดการรวมเข้า
กับรัฐเก่า 

๓. รัฐแห่งประชาชน (Civic principality) เป็นรัฐที่ได้มาโดยความช่วยเหลือ
ของประชาชนหรือชนชั ้นสูง ซึ่งชักนำไปสู่รัฐอีก ๓ ประเภทตามความสัมพันธ์ระหว่างชนชั ้นสูง           
ผู้ซึ่งต้องการกดขี่ประชาชนและประชาชนผู้ซึ่งไม่ต้องการถูกกดขี่จากผู้ปกครอง คือ ราชอาณาจักร 
(Principality) รัฐเสรี (Free city) รัฐอณาธิปไตยหรือรัฐที่ปราศจากกฎหมาย (Anarchy) 

๔ . ศาสนจ ักร (Ecclesiastic principality) ซ ึ ่ งเป ็นร ัฐท ี ่ม ีผ ู ้ปกครองเป็น
สันตะปาปาในศาสนาคริสต์ นิกายคาทอริคเป็นรัฐเดียวที่ไม่ต้องการปกครองเพราะทุกคนถูกปกครอง
โดยพระเจ้า ผู้ปกครองจึงมีความมั่นคงมากที่ส ุด 

นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli)๒๓ มองมนุษย์ว่า โดยธรรมชาติแล้ว 
ส่วนมากเป็นคนบาปหนาโลภมากและเห็นแก่ตัว แต่เพื่อจะจูงใจบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ให้ปฏิบัติตนที่
ถูกต้องและมีศีลธรรม ผู้ปกครองจะต้องแสดงตัวเองให้เห็นว่า ตนเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรม มีศาสนา   
มีความสงสาร มีความเมตตากรุณา และยุติธรรม ฯลฯ แม้นักปกครองซึ่งอันที่จริงอาจมีหรือไม่มี
คุณธรรมดังกล่าวอย่างจริงใจก็ตาม แต่เขาก็จำต้องกระทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมความดี   
เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อความสุขของประชาชนพลเมือง และ ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองแบบ
ใหม่สนับสนุนการใช้อำนาจและความรุนแรง จากอ่านหนังสือ The Prince พัฒนาทฤษฎีการเมืองของ
ตนขึ้นมา โดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่มน้อยผู้เป็นฝ่ายปกครองที่จะใช้อำนาจให้ดีที่สุดนั่นคือ เจ้าผู้ปกครองเจ้า
ผู ้ปกครองของนิโคโลมาคิอาเวลลีที ่มาและความสำคัญในความเป็นองค์อธิปัตย์  (sovereignty)       
ดังบทสรุปหนังสือ The Prince สามารถสรุปได้ดังนี้๒๔ 

๑. แยกการเมืองออกจากศาสนา 
๒. รัฐเป็นสิ่งสูงสุด 
๓. ต้องแยกรัฐออกจากศีลธรรมจรรยา 
๔. ผู้ครองนครหรือนักการเมืองเป็นนักฉวยโอกาส 
๕. อย่ากลัวถ้าจะต้องทำผิดบ้าง 

 
๒๓ ประยงค์ สุวรรณบุพผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก – ตะวันตก Political Philosophy 

Eastern and Western thought, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒๗. 
๒๔ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๗๐-๗๑. 



๕๓ 

 

๖. ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเป็นคนดี 
๗. ผู้ปกครองควรให้คนกลัวมากกว่าคนรัก 
๘. หลีกเหลี่ยงการประจบสอพลอ 
๙. ผู้มีอำนาจย่อเป็นผู้ถูก 
๑๐. ผู้มีอำนาจไม่ควรอยู่ที่ทางสายกลาง 

๓.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli)    
อยู่ทีห่ลักและวิธีการได้อำนาจและการรักษาอำนาจของผู้ปกครอง จึงพูดเก่ียวกับการปกครองมากกว่า
สิทธิและเสรีภาพ 

จากที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) ได ้ดังนี้๒๕ 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นรูปแบบการปกครองโดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่มน้อยผู้เป็น
ผู้ปกครอง 

๒. ทฤษฎีการเมืองเป็นคู่มือการปกครองเกี่ยวกับหลักการและวิธีการได้อำนาจ
และการรักษาอำนาจของผู้ปกครอง 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู่ที่หลักการและวิธีการได้อำนาจและการ
รักษาอำนาจของผู้ปกครอง 

๔. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) ผู้วิจัย 
ขอนำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ ประวัติและผลงานของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber)๒๖ 

 
โทมัส ฮอบส์ 

(Thomus Hobber) 

นักปราชญ์ โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) 
ยุคสมัย Renaissance and The Age of Reason 
ชีวิตในระหว่าง ค.ศ. 1588–1679 
แนวคิด Man is a machine. 
ผลงานทางการเมือง ๑. หนังสือชื่อ Leviathan เป็นฐานประเด็น

ในแนวปรัชญาการเม ืองตะว ันตกใน
สมัยใหม่ 

 
๒๕ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, หน้า ๖๙-๗๑. 
๒๖ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 112-115. 



๕๔ 

 

๔.๒ ปรัชญาการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) 

ปรัชญาการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) เป็นเร ื ่องอำนาจของ
ผู้ปกครอง ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองผ่านหนังสือ Leviathan เป็นหนังสืออธิบายถึงอำนาจที่
เด็ดขาดของผู้ปกครอง ที่ทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว ในศตวรรษที่ ๑๗ แห่งคริสตกาล  ซึ่งถือว่าเป็นรากฐาน
สำคัญของปรัชญาการเมือง๒๗ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับรัฐแห่งชาติ (National state) หรือรัฐในปัจจุบันนี้
ไว้อย่างน่าศึกษาจัดเป็นปรัชญาเมธีการเมืองสมัยใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นปรัชญาวัตถุนิยม ต่างจาก
ปรัชญาการเมืองสมัยคลาสสิค ที่มีลักษณะเป็นปรัชญาจิตนิยม ที่เน้นเรื่องนามธรรม โทมัส  ฮอบส์ 
(Thomus Hobber)  มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่สนใจแพร่หลายจากผลงานเรื่อง รัฐาธิปัตย์ (Leviathan) 
ซึ่งมุ่งเน้นให้สมาชิกของสังคมมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัยเหนือความสำคัญอ่ืนใด แม้จะต้องแลกด้วยสิทธิ
และเสรีภาพก็ต้องยอม และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) เสนอ
ให้องค์อธิปัตย์ เป็นผู ้มีอำนาจสูงสุดแต่ผู ้เดียว ซึ ่งโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) เรียกว่า 
Leviathan๒๘ ดังบทสรุปหนังสือ Leviathan สามารถสรุปได้ดังนี้๒๙ 

๑. สภาพดั้งเดิมของมนุษย์เป็นสภาพที่วุ่นวาย ทุกคนจะแสวงหาประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน ไม่มีกฎระเบียบ 

๒. มนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและสละอำนาจให้องค์อธิปัตย์ 
๓. ระบบกษัตริย์เป็นระบบการปกครองที่ดีท่ีสุด 
๔. เศรษฐกิจมีอิทธิผลต่อความม่ันคงทางการเมือง 

ทฤษฎีการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) ถือว่าคนเราต้องการความ
สงบสุขและความปลอดภัย เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เป็นคนก้าวร้าวและเห็นแก่ตัว โดยเฉพาะคน
กระหายอำนาจและกลัวตาย เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยจากความตาย ประชาชนจึงต้องยินยอมให้
องค์อธิปัตย์มีอำนาจเด็ดขาด เหนืออำนาจใด ๆ เพ่ือการรักษาความสงบสุขของสังคม จึงจำเป็นต้องมี
องค์การที่มีอำนาจขึ้นมาคุ้มครองปลอดภัยในชีวิตทุกคน อาจกล่าวได้ว่าทฤษฏีการเมืองของโทมัส 
ฮอบส์ (Thomus Hobber) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของมนุษย์กับรัฐหรืออำนาจของรัฐ๓๐ 

๔.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของโทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของโทมัส ฮอบส์ เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่พอ ๆ กับของ
เพลโต (Plato) โดยเน้นอำนาจอธิปไตย โดยเข้าถือว่า ดังนี้๓๑ 

 
๒๗ Adams, Ian and R.W. Dyson, Fifty Major Political Thinkers, Second Edition, (London 

and New York : Routledge, 2007), p. 46. 
๒๘ Thomas Hobbes, Leviathan: Or the Matter. Form and Power of a Commonwealth 

Ecclesiastical and Civil, edited by Michael Oakeshott with an introduction by Richard s. Peters 
(New York : Collier Books, 1967) p. 80. 

๒๙ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๗๕. 
๓๐ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๖๙-๗๐. 
๓๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๔-๗๖. 



๕๕ 

 

๑. แต่ละคนย่อมมีเสรีภาพในการแสวงหาชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้ภายใต้ใน
ขอบเขตของกฎหมาย และมีสิทธิเลือกแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

๒. คนเราต้องการคุ้มครองตัวเองอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ หน้าที่ต่าง ๆ ของ
บุคคลจึงเกิดจากสิทธิตามธรรมชาติของคนเรา 

๓. รัฐจึงมีหน้าที่หลักในการปกป้องสิทธิตามธรรมชาติของบุคคล เพราะสิทธิ
เป็นผลประโยชน์หรือสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อให้คนเรารู้ว่าสิทธิทุกคนก็พร้อมที่จะต่อสู้ให้ได้สิ่งนั้นมา 

๔. บุคคลสำคัญกว่าประชาคมการเมือง สิทธิต่าง ๆ ของประชาคมการเมือง
และองค์อธิปัตย์เกิดมาจากสิทธิตามธรรมชาติบุคคล 

๕. กฎธรรมชาติหรือหลักศีลธรรมจากสิทธิตามชาติในการคุ้มครองตัวเองของ
คนเรา ทำให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักศีลธรรมขึ้นมาเป็นอันมาก 

๖. อำนาจเป็นศักยภาพและเป็นสิทธิที่จะทำได้ กลายเป็นแนวคิดหลักของทาง
การเมือง 

๗. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ตามธรรมชาติของตนเอง 

จากการที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
๑. ปรัชญาการเมืองเป็นเรื่องอำนาจของผู้ปกครอง 
๒. มนุษย์เข้ามารวมตัวกันเป็นสังคมและสละอำนาจให้องค์อธิปัตย์ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ

ตามธรรมชาติของตนเอง 

๕. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques 
Rorsseau) 

ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ ประวัติและผลงานของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau)๓๒ 

 
ฌอง ฌาค รุสโซ 

(Jean-Jacques Rorsseau) 

นักปราชญ์ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) 
ยุคสมัย The Age of Revolution 
ชีวิตในระหว่าง ค.ศ. 1712–1778 
แนวคิด Man is born free, yet everywhere he is 

in chains. 
ผลงานทางการเมือง 1. The Social Contract and Discourses 

 
๓๒ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 156-159. 



๕๖ 

 

๕.๒ ปรัชญาการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) 

ปรัชญาการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) เป็นเจตนาร่วม
และหลักการแบ่งอำนาจมาเป็นแนวคิดแกนหลักที่สำคัญของแนวคิดประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบัน  
ทฤษฎีสัญญาประชาคมเป็นทฤษฎีทางการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau)   
ว่าด้วยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ และหน้าที่ของบุคคลกับรัฐ ที่เกิดจากการตกลงร่วมกัน ทฤษฎีนี้ถือว่า
สังคมคือสิ ่งที่มนุษย์สร้างขึ ้นมาสามารถแก้ไขเปลี ่ยนแปลงได้๓๓ ดังบทสรุปหนังสือ The Social 
Contract and Discourses สามารถสรุปได้ดังนี้๓๔ 

๑. มนุษย์เกิดมากับเสรีภาพ แต่เขาได้ถูกพันธนาการไว้ 
๒. สัญญาประชาคม 
๓. เจตนาร่วมนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แบ่งแยกมิได้ 
๔. กฎหมายคืออำนาจของเจตนาร่วม 
๕. รัฐและรัฐบาลมีความแตกต่างกัน 

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rorsseau) 
เป็นเรื่องเจตนาร่วม โดยเข้าถือว่าสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ดังนี้๓๕ 

๑. ประชาคมการเมืองเป็นเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยมีประโยชน์และหลัก
ศีลธรรมร่วมกัน 

๒. คนเราจะมีเสรีภาพแท้จริงจะต้องมารวมตัวกัน เข้ามาอยู่ในสังคมเป็นการ
คุ้มครองเสรีภาพของตนเอง โดยสังคมที่ดีจะต้องยึดถือผลประโยชน์และค่านิยมส่วนรวมเป็นหลัก 

๓. คนเราต้องสละสิทธิส่วนตัวให้แก่ประชาคมการเมือง  โดยอยู่ภายใต้ของ
เจตนาส่วนรวมและกฎหมายนั้น 

๔. คนเราเกิดมาเสรีย่อมจะไม่มีใครปกครอง จะต้องเป็นเจตนาส่วนรวมยึดมั่น
ในความเสมอภาคของบุคคลโดยการออกเสียงลงมติในรูปของกฎหมาย 

๕. สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วย สิทธิของการอยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่รัฐบาลจะต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของประชาชนที่เป็นเสียงข้างมากถือว่าทุกคนเกิด
มาเท่าเทียมกัน 

สรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของฌอง ฌาค รุส
โซ (Jean-Jacques Rorsseau) ได ้ดังนี้ 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นเจตนาร่วมและหลักการแบ่งอำนาจ 

 
๓๓ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๙๐-๙๑. 
๓๔ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๗๘-๗๙. 
๓๕ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๙๒-๙๕. 



๕๗ 

 

๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมชาติ ความสัมพันธ์ และหน้าที่ของบุคคล
กับรัฐ ที่เกิดจากการตกลงร่วมกัน 

๓. ประชาคมการเมืองเป็นเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยมีประโยชน์และหลัก
ศีลธรรมร่วมกัน 

๔. คนเราต้องสละสิทธิส่วนตัวให้แก่ประชาคมการเมือง โดยอยู่ภายใต้ของ
เจตนาส่วนรวมและกฎหมายนั้น 

๖. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ผู ้ว ิจ ัยขอ
นำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑ ประวัติและผลงานของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ๓๖ 

 
คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

นักปราชญ์ คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 
ยุคสมัย The Age of Revolution 
ชีวิตในระหว่าง ค.ศ. 1818–1883 
แนวคิด History is a record of these class 

struggles and displacements 
ผลงานทางการเมือง  

๖.๒ ปรัชญาการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

ปรัชญาการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) เป็นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และ
การคาดคะเนสังคมมนุษย์ในอนาคต ได้สร้างทฤษฎีเรียกว่า Dialectic Materialism ได้แก่ความ
แตกต่างทางวัตถุทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น โดยที่ทฤษฎีทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl 
Marx) ใช้ปรัชญาประวัติศาสตร์อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ชาติตามกฎของการขัดแย้งที่ว่าการอยู่
ร่วมกันของสิ่งที่ตรงกันข้าม จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคม เป็นการค้นหากฎเกณฑ์การเคลื่อนไหว
ทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบนายทุนอธิบายเกี่ยวกับมูลค่าส่วนเกิน ทำให้
เกิดการวิจัยและกิจกรรมในทางวิชาการและได้เป็นแรงบันดาลของกลุ่มขบวนการสังคมนิยมใน
ศตวรรษที่ ๒๐ โดยมีพรรคคอมิวนิสต์กับพรรคสังคมนิยมต่าง  ๆ จนได้มีการปรับตัวที ่สำคัญ ๆ        

 
๓๖ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, (New York : 

Dorling Kindersley Limited, 2011), pp. 198-203. 



๕๘ 

 

ของระบบนายทุน โดยเน้นว่าเศรษฐกิจหรือวิธีการผลิตเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความสัมพันธ์หรือ
สถาบันต่าง ๆ ของมนุษย์๓๗ ดังบทสรุปหนังสือ The Communist Manifesto สามารถสรุปได้ดังนี้๓๘ 

๑. ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้น 
๒. โลกของนายทุนเกิดชนชั้นใหม่ที่มีบทบาทในสังคม 
๓. พวกนายทุนทั้งหลายเรียกร้องเสรีภาพ 
๔. นายทุนเป็นพวกไร้ศีลธรรมความสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นเรื่องการสะสมเงินทอง 
๕. ชนชั้นกรรมาชีพจะชนะชนชั้นนายทุนในที่สุด 
๖. คอมมิวนิสต์คือกลุ่มผู้นำของชนชั้นกรรมาชีพ 
๗. ชนชั้นกรรมาชีพจะต้องรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๘. ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว 
๙. ยกเลิกสถาบันครอบครัว 
๑๐. ยกเลิกความเป็นชาติ 

๖.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) เป็นเรื ่องการค้นหา
กฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบนายทุน บนพ้ืนฐาน
ทางประวัติศาสตร์และการคาดคะเนสังคมมนุษย์ในอนาคต โดยเข้าถือว่าสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง โดยคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ถือว่าสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ดังนี้๓๙ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่กำหนดชนชั้น
ทางสังคม 

๒. เสรีภาพเป็นเรื ่องของความคิดส่วนบุคคลเป็นหลักพื ้นฐานให้เกิดความ
ยุติธรรม ความบริสุทธิ์ ความมั่งค่ัง ความปลอดภัยและความเจริญทางจิตใจและร่างกาย 

จากการที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองของคาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ได้ดังนี ้

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นความแตกต่างทางวัตถุทำให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น 
๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นเรื่องการค้นหากฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวทางสังคม

หรือการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบนายทุน 
จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถสรุปนักปรัชญาการเมืองประกอบด้วย 

(๑) เพลโต (Plato) (๒) อริสโตเติล (Aristotle) (๓) นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo Machiavelli) (๔) 
โทมัส ฮอบส์ (Thomus Hobber)  (๕) ฌอง ฌาค รสุโซ (Jean-Jacques Rorsseau) (๖) คาร์ล มาร์ค 
(Karl Marx) ได้นำเสนอแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒.๑ 
แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดตะวันตก ดังนี้ 

 
๓๗ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๑๑๓-๑๑๕. 
๓๘ ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, หน้า ๘๐-๘๒. 
๓๙ ทินพันธ ์นาคะตะ, นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง), หน้า ๑๑๖-๑๑๘. 



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เพลโต (Plato) ๑. ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นรูปแบบการปกครอง 
๒. กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองของรัฐ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นความ

ยุติธรรมของสังคม 
อริสโตเติล (Aristotle) ๑. ปรัชญาการเมืองของเพลโต (Plato) เป็นรูปแบบการปกครอง 

๒. มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่มีธรรมชาติอยู่ร่วมกันในสังคมขนาด
ใหญ่ที่เรียกว่าเมืองหรือรัฐ 

๓. เสนอระบบการเมือง ๖ ประเภท ๒ ระบบ คือ ระบบดี 
ประกอบด้วย ระบบกษัตร ิย ์ ระบบขุนนาง และระบบ
ปกครองโดยชนชั้นกลาง และระบบไม่ดี ประกอบด้วยระบบ
ทรราชย์ ระบบพวกพ้อง และระบบประชาธิปไตย 

๔. สนับสนุนการปกครองโดยชนชั้นกลาง โดยอาศัยรัฐธรรมนูญ
เป็นหลักในการปกครอง 

๕. รัฐจะต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายบังคับใช้เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรม (สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน) 

นิโคโล มาคิอาเวลลี (Niccolo 
Machiavelli) 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นรูปแบบการปกครองโดยมุ่งเน้นที่ชนกลุ่ม
น้อยผู้เป็นผู้ปกครอง 

๒. ทฤษฎีการเมืองเป็นคู่มือการปกครองเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการได้อำนาจและการรักษาอำนาจของผู้ปกครอง 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู่ที ่หลักการและวิธีการได้
อำนาจและการรักษาอำนาจของผู้ปกครอง 

โทมัส ฮอบส์ 
(Thomus Hobber) 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นเรื่องอำนาจของผู้ปกครอง 
๒. มนุษย์เข้ามารวมตัวกันเป็นสังคมและสละอำนาจให้องค์

อธิปัตย์ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือ

คุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติของตนเอง 
ฌอง ฌาค รุสโซ 
(Jean-Jacques Rorsseau) 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นเจตนาร่วมและหลักการแบ่งอำนาจ 
๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นเรื ่องธรรมชาติ ความสัมพันธ์ และ

หน้าที่ของบุคคลกับรัฐ ที่เกิดจากการตกลงร่วมกัน 
๓. ประชาคมการเมืองเป็นเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยมี

ประโยชน์และหลักศีลธรรมร่วมกัน 
๔. คนเราต้องสละสิทธิส่วนตัวให้แก่ประชาคมการเมือง โดยอยู่

ภายใต้ของเจตนาส่วนรวมและกฎหมายนั้น 
 



๖๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

คาร์ล มาร์ค (Karl Marx) ๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่
กำหนดชนชั้นทางสังคม 

๒. เสรีภาพเป็นเรื่องของความคิดส่วนบุคคลเป็นหลักพื้นฐานให้
เกิดความยุติธรรม ความบริสุทธิ์ ความมั่งคั่ง ความปลอดภัย
และความเจริญทางจิตใจและร่างกาย 

จาก ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก คือความ
ยุติธรรมทางสังคม ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทาง
ร่างกาย เป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์อธิปัตย์ กฎหมาย 
รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร รวมไปถึงจริยธรรมกับการเมือง    
มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม 

๒.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก ผู ้ว ิจัยขอนำเสนอแนวคิดของ    
ลัทธิเต๋า ขงจื้อ และมหาตมะ คานธี โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเหลาจื ่อ (เล่าจื ๊อ) (Laozi) ผู ้วิจัยขอ
นำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑.๑ ประวัติและผลงานของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) ๔๐ 

 
เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 

นักปราชญ์ เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 
ยุคสมัย The Ancient World 
ชีวิตในระหว่าง C.6TH CENTURY BCE 
แนวคิด The Dao that can be told is not the 

eternal Dao. 
คำสำคัญแนวคิด Daode jing (also known as the Laozi) 

๑.๒ ปรัชญาการเมืองของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 

 
๔๐ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 24-25. 



๖๑ 

 

ปรัชญาการเมืองของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) เป็นการปกครองที่สอดคล้องกับ
วิถีทางแห่งธรรมชาตินั่นคือผู้ปกครอง โดยทฤษฎีทางการเมืองเป็นวิถีแห่งการปกครองของเต๋าจึงเริ่ม
จากการให้ความสนใจกับคำว่าคุณธรรมด้วยการเสนอแนะการปกครองตามหลักการกระทำโดยไม่
กระทำ ด้วยการเปรียบเปรยกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่มีการแปรเปลี่ยนอย่างเป็นวัฏจักร ดังนั้น 
การปกครองของเต๋าจึงมุ่งไปที่การบริหารความเปลี่ยนแปลงและการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
ระหว่างผู้ปกครอง และผู้อยู่ใต้ปกครอง โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์อื่นใด ๆ ดังบทสรุปหนังสือ The 
Daode jing (คัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง) แปลว่าคัมภีร์แห่งมรรคและอำนาจ โดยมีเนื้อหาของคัมภีร์ ๘๑ บท 
แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ เต๋าจิงคือคัมภีร์วิถี จำนวน ๓๗ บท และเต๋อจิงคือคัมภีร์คุณธรรม จำนวน 
๔๔ บทสามารถสรุปได้ดังนี้๔๑ 

๑. ด้านการปกครองคือการปกครองโดยไม่ปกครอง ประกอบด้วย 

๑.๑ การปกครองมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่กันอย่างมีระเบียบ (นิพนธ์
บทที่ ๓๒) 

๑.๒ การปกครองโดยไม่ปกครองเป็นการกระทำของผู้ปกครองล้วนเป็นสาเหตุ
ของปัญหา (นิพนธ์บทที่ ๕) 

๑.๓ ผู้ปกครองไม่ควรกระทำการใด ๆ ตามความปรารถนาของตนอันเกิดจากการ
ยึดถือในความรู ้ของตนว่าเป็นสิ ่งที่ถูกต้องเพียงอย่ างเดียว เพราะการกระทำเป็นเสมือนต้นเหตุ
ก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นการชี้นำ บังคับ ควบคุม โดยคิดว่าวาทกรรมที่ตนยึดถือนั้นเป็นอันเด็ดขาด  
(นิพนธ์บทที่ ๔๙) 

๑.๔ ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสังคมมีสาเหตุมาจากอำนาจ
บังคับของรัฐและกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ (นิพนธ์บทที่ ๕๗) 

๑.๕ ศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของปกครองที ่มีความเป็นศาสตร์
หมายถึง ลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพ่ือให้ทราบถึงวิธี
แห่งธรรมชาติ อีกทั้งนำเอาการกระทำในธรรมชาติมาเป็นแบบอย่างในการปกครอง ซึ่งจะทำให้
ผู้ปกครองสามารถเข้าใจได้ว่าการปฏิบัติเช่นใดที่ควรทำและไม่ควรทำ (นิพนธ์บทที่ ๑๒) 

๑.๖ ผู้ปกครองมองเห็นวาทกรรมหรือการกระทำในแบบของมนุษย์ว่าเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินไปของวิถีธรรมชาติแล้ว ผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจและกำจัดสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ออกไปเสีย (นิพนธ์ที่ ๑๙) 

๑.๗ ผู้ปกครองจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือคุณลักษณะหรือกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ 
ซึ ่งมนุษย์ผู ้ไฝ่รู ้จะสามารถยึดถือเป็นหลักเกณฑ์แห่งความจริง  และหลักเกณฑ์เพื่อการประพฤติ        
ในสังคม (นิพนธ์บทที่ ๒๓) 

 
๔๑ พจนา จันทรสันติ, วิถีแห่งเต๋า, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, ๒๕๖๒), หน้า ๘๙-

๒๓๗. 



๖๒ 

 

๑.๘ ศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของ
ธรรมชาติทั้งหมด (นิพนธ์บทที่ ๖๗) 

๒. ผู้ปกครองเป็นผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปกครองได้โดยปราศจากการข้อง
เกี่ยวในรายละเอียดของงาน เพราะหากผู้ปกครองเข้าไปดำเนินการในส่วนของรายละเอียด ย่อมจะทำ
ให้ผู้ปกครองไม่สามารถกระทำหน้าที่ที่เหมาะสมได้ ผู้ปกครองจะต้องแสดงบทบาทการปกครองโดย 
ไม่ปกครองออกมา (นิพนธ์บทที่ ๒๕) ประกอบด้วย 

๒.๑ ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการกระทำในแบบของเต๋าเรียกว่า การกระทำโดย
ไม่กระทำ (นิพนธ์บทที่ ๓๔) 

๒.๒ การฝึกปฏิบัติอบรมตนของผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งการ
ปกครอง เพราะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ถึงความเป็นไปของธรรมชาติ (นิพนธ์บทที่ ๖๕) 

๒.๓ ผู้ปกครองยึดถือความรู้ในแบบของมนุษย์จึงขัดกับแนวคิดปรัชญาเต๋าที่ว่า 
การกระทำใดที่สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีแห่งธรรมชาติไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการสร้างวาทกรรม  
(นิพนธ์บทที่ ๔๘) 

๒.๔ ผู้ปกครองที่ยึดถือว่าตนเองนั้นเป็นผู้รู ้และทำการปกครองประเทศด้วย
ความรู้ฝ่ายโลกย่อมไม่มีทางปกครองสำเร็จได้ และไม่สมควรที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองที่อบรม
ฝึกตนเองเพื่อให้เข้าถึงความรู้ฝ่ายเต๋าและค้นพบตัวเองว่าไม่ได้รู้อะไรเลย สมควรที่จะเป็นผู้ปกครอง
และสามารถทำการปกครองให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติได้อย่างแท้จริง (นิพนธ์บทที่ ๗๑) 

๒.๕ ผู ้ปกครองยึดถืออัตตาในลักษณะหนึ่งคือ การยึดถือในชาติกำเนิดและ
เผ่าพันธุ์เป็นต้น ขัดกับหลักการปฏิบัติอบรมตนของผู้ปกครอง (นิพนธ์บทที่ ๗๒)  

๒.๖ ผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามเต๋าจะต้องละตัณหา คือ การกระทำโดยปราศจาก
ความทะยานอยาก (นิพนธ์บทที ่๔๔) 

๒.๗ การกระทำของผู้ปกครองจะต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหา และผลการ
กระทำนั้น ๆ จะไม่นำไปสู่ความเดือดร้อนใดได้ (นิพนธ์บทที ่๓๗) 

๒.๘ ผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามเต๋าต้องไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับวิถีธรรมชาติ (นิพนธ์บทที ่๕) 

๒.๙ ผู้ปกครองจะต้องไม่ทำลายความเป็นมนุษย์ที่แท้ของประชาชนด้วยการลด
อัตตาของผู้ปกครอง การลดละตัณหา การไม่เข้ายุ่งเกี ่ยวขัดขวางของวิถีแห่งธรรมชาติ และการ
ส่งเสริมให้สรรพสิ่งได้ดำเนินไปตามธรรมชาติเสมือนหน้าที่ของผู้ปกครอง (นิพนธ์บทที ่๖๔) 

๒.๑๐ การแสดงออกของผู้ปกครองเป็นการไม่กล่าวอ้างถึงคุณความดีต่าง ๆ ของ
ตนเปรียบได้กับมรรควิธีในการแสดงออกของผู้ปกครอง เป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงสิ่งที่ผู้ปกครองควร
คำนึงเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องท่ีมาของอำนาจและการพ่ึงพาอาศัยผู้ที่ตำกว่า (นิพนธ์บทที ่๓๙) 

๒.๑๑ การแสดงออกของผู้ปกครองคือ น้ำ แทนความหมายของความอ่อนน้อม
ถ่อมตนของผู้ปกครอง (นิพนธ์บทที ่๘) 



๖๓ 

 

๒.๑๒ ในการปกครองนั ้นผู ้ปกครองจะต้องจำเป็นแสดงความอดทนต่อการ
วิพากษ์วิจารณ์ อดทนต่อความไม่เคารพยำเกรง ตลอดจนถึงแสดงออกต่อเหล่าราษฎรโดยใช้ความ
อ่อนโยน (นิพนธ์บทที่ ๗๘) 

๒.๑๓ การแสดงออกในการใช้อำนาจของผู้ปกครองแบบทางโลก อย่างเช่น เพ่ือ
การสะสมทรัพย์สิน เพื่อให้ตนนั้นยิ่งใหญ่ เพื่อให้ตนสูงส่งในบรรดาศักดิ์ เป็นต้น มีแต่จะก่อให้เกิด
ผลเสียตามมา (นิพนธ์บทที ่๓๖) 

๓. ประชาชนมีอิสระอย่างเต็มที่ตามวิถีธรรมชาติของแต่ละบุคคล ผู้ปกครองไม่ควร
สร้างระเบียบใดขึ้นมาเพ่ือที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งจะต้องดำเนินไปในรูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย 

๓.๑ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของ
ประชาชน ผู้ปกครองนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในการชี้นำสังคมเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
การกระทำของผู้ปกครองเป็นไปในลักษณะการสร้างวาทกรรมเป็นสิ่งที่ฝืนขัดต่อการดำเนินไปตามวิถี
ธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งเป็นมนุษย์และสิ่งที่มิใช่มนุษย์ กิจของผู้ปกครองมิได้อยู่ที่การกระทำให้เกิด
มาตรฐาน แต่เป็นการบำรุงช่วยเหลือสนับสนุนและปล่อยให้มนุษย์หรือสรรพสิ่ งได้กระทำตาม
ธรรมชาติในสองอย่างคือ การกำจัดสิ่งที่ขัดขวางกับธรรมชาติของประชาชนออกไป และการให้อิสระ
การดำเนินชีวิตแก่ประชาชนโดยที่ตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซง ถ้าประชาชนได้ดำเนินชีวิต
ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนลดละความเห็นแก่ตัวและความโลภลงได้ (นิพนธ์บทที ่๑๙) 

๓.๒ ประชาชนก็ละทิ้งในการสร้างอัตตาหรือวาทกรรม เช่นเดียวกับผู้ปกครอง 
เพราะประชาชนสามารถดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการปกครองจากผู้ปกครอง 
เป็นภาพสังคมในอุดมคติของปรัชญาเต๋า (นิพนธ์บทที ่๘๐) 

๓.๓ อำนาจของประชาชนเป็นอำนาจการปกครองที่แท้จริง (นิพนธ์บทที ่๗๒) 

๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) เป็นการมีอิสระอย่าง
เต็มที่ของประชาชนตามวิถีธรรมชาติ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชน
เป็นสิทธิของประชาชน ประชาชนก็ละทิ้งในการสร้างอัตตาหรือวาทกรรม เช่นเดียวกับผู้ปกครอง 
เพราะไม่ต้องมีการปกครองจากผู้ปกครอง เป็นภาพสังคมในอุดมคติของปรัชญาเต๋า และอำนาจของ
ประชาชนเป็นอำนาจการปกครองที่แท้จริง 

จากการที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของของเหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) ได้ดังนี ้

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นการปกครองโดยไม่ปกครอง 
๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นการกระทำโดยไม่กระทำของผู้ปกครอง 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นการมีอิสระอย่างเต็มที่ของประชาชนตามวิถี

ธรรมชาติ 



๖๔ 

 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) ผู้วิจัยขอนำเสนอ
รายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ประวัติและผลงานของขงจื้อ (Confucianism) ๔๒ 

 
ขงจื้อ (Confucianism) 

นักปราชญ์ ขงจื้อ (Confucianism) 
ยุคสมัย The Ancient World 
ชีวิตในระหว่าง 551–479 BCE 
แนวคิด Hold faithfulness and sincerity as first 

principles. 
คำสำคัญแนวคิด Analects Doctrine of the Mean Great 

Learning 

๒.๒ ปรัชญาการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) 

ปรัชญาการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) เป็นการจัดระเบียบสังคมและปลูกฝัง
จริยธรรม ทฤษฎีทางการเมืองอยู่บนหลักการพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ของขงจื้อมุ่งเน้นการขัดเกลานิสัย
และพัฒนาตนจนมีคุณธรรมอย่างวิญญูชนประกอบด้วย หลักความเมตตา หลักความชอบธรรม    
หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู้ และหลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือดังนี้๔๓ 

๑. หลักความเมตตา (เหยิน Jen) คือ การแสดงความรักความอาทรต่อความ
เป็นอยู่ของผู้อ่ืนทั้งในครอบครัวและชุมชน และเป็นความรักความอาทรต่อบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์
สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ รวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืน ๆ 

๒. หลักความชอบธรรม (อ้ีYi) คือการกระทำที่ถูกต้อง ชอบธรรม ซึ่งไม่จำกัด
สถานที่ เวลา และตำแหน่ง ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง 

๓. หลักความเหมาะสม หลี่ (Li) คือพิธีกรรมอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในโครงสร้าง
ของสังคมอย่างเป็นระเบียบ 

๔. หลักความรอบรู้ ชี (Xi) คือ ความสามารถของคนในการปลูกฝังอุปนิสัย
ความดีงามให้มีในตน 

๕. หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ หยู๋  (Yu) คือ หลักการที่คนทุกคนในสังคมต้อง
รู้จักการวางตัวให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของคนอ่ืน ๆ 

โดยขงจื ้อได้พยายามเสนอหลักจริยศาสตร์ที ่สอดคล้องกับสัจธรรมและจารีต
ประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้เชื่อถือสืบต่อกันมาซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

 
๔๒ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley, The Philosophy Book, pp. 36-39. 
๔๓ สถิต วงศ์สวรรค์, ปรัชญาตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๙๓. 



๖๕ 

 

๑. ระดับปัจเจกชน ในขั้นพื้นฐานนี้ ขงจื้อพยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมหรือหลัก
ความประพฤติชอบให้แก่ทุกคน เพราะท่านถือว่าสังคมจะมีความสุข สันติสุข และความเจริญก้าวหน้า
ได้จะต้องเริ่มที่ตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนเสียก่อน โดยมีหลักจริยธรรมของปัจเจกชน ๕ ประการได้แก๔่๔ 

๑.๑ ความชอบธรรม (อ้ี) ความถูกต้องเหมาะสม 
๑.๒ มนุษยธรรม (เหยิน) การมีความรักความปรารถนาดีในคนอ่ืน (เมตตาธรรม)  
๑.๓ ความรู้สึกผิดชอบ (จง) เป็นการปฏิบัติที่มุ่งไปสู่มนุษยธรรมและความชอบธรรม 
๑.๔ ความเห็นแก่ผู้อื่น (สู่)  
๑.๕ บัญญัติแห่งสวรรค์ (หมิง) การปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่ 

๒. ระดับสังคม ขงจื้อถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันและกัน
ความเป็นมนุษย์จะมีคุณค่าที ่แท้จริงก็ต่อเมื ่อทุกคนทำหน้าที ่ของตนให้สมบูรณ์  ซึ ่งก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ออกเป็น ๕ ระดับ คือ ผู้ปกครองกับประชาชน
บิดามารดากับบุตรธิดา สามีกับภรรยา พี่กับน้อง เพื่อนกับเพื่อน ซึ่งในการประสานความสัมพันธ์ของ
บุคคลเหล่านี้จะต้องมีความเหมาะสมกับสถานภาพและหน้าที่ของตน๔๕ 

๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของขงจื้อ (Confucianism) เป็นหลักจริยศาสตร์   
โดยอาศัยความเชื่อถือเกี่ยวกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษของตนเป็นรากฐานเชื่อมโยงไปสู่การนำเอา
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคม โดยมุ่งเน้น
เฉพาะเรื่องของมนุษย์ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของมนุษย์เท่านั้น โดยสอนให้ปัจเจกชนทุกคนใน
สังคมทำหน้าที่ของตนแต่ละคนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามสถานภาพของตน ซึ่งหลักจริยศาสตร์
ของขงจื้อนั้น มี ๕ ประการ ได้แก่ ความเมตตา ความชอบธรรม ความเหมาะสม ความรอบรู้หรือ
ปัญญา และความเป็นผู้น่าเชื่อถือได้ โดยสรุปลงเป็น ๒ ลักษณะได้แก่ หลักจริยศาสตร์ทางกายและ
ทางใจ 

สรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของของเหลาจื่อ 
(เล่าจื๊อ) (Laozi) ได้ดังนี ้

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นการจัดระเบียบสังคมและปลูกฝังจริยธรรม 
๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นหลักจริยศาสตร์ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นไปตามหลักจริยศาสตร์โดยสอนให้ปัจเจก

ชนทุกคนในสังคมทำหน้าที่ของตนแต่ละคนให้เหมาะสมและสมบูรณ์ตามสถานภาพของตน 

 
๔๔ ทวีวัฒน ์ปุณฑริกวัฒน์, ศาสนาและปรัชญาในจีนทิเบตและญี่ปุ่น, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

สุขภาพใจ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗-๕๑. 
๔๕ พระมหาพิณโย อภิปุญฺโญ (ศรีคำมี), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษยนิยมในปรัชญาขงจื้อ

และพุทธปรัชญาเถรวาท”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย., ๒๕๔๓), หน้า ๖๗-๗๕. 



๖๖ 

 

๓. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 
ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียดประกอบด้วยประวัติและผลงาน ปรัชญาการเมือง และสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ประวัติและผลงานของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

 
มหาตมะ คานธี 

(Mahatma Gandhi) 

นักปราชญ์ มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 
ยุคสมัย Contemporary Philosophy 1950–Present 
ชีวิตในระหว่าง ค.ศ. 1869- 1948 
แนวคิด จริยธรรมทางการเมือง 
คำสำคัญแนวคิด สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 

๓.๒ ปรัชญาการเมืองของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

ร ัชญาการเมืองของมหาตมะ คานธ ี (Mahatma Gandhi) เป ็นจร ิยธรรมทาง
การเมือง โดยเกิดจากสภาพปัญหาทางสังคมของอินเดียจึงได้เกิดแนวคิดทางการเมืองของมหาตมะ 
คานธี (Mahatma Gandhi) บนพื้นฐานปัญหา ๔ ประการ คือ๔๖ 

๑. ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของประชาชนจากรัฐบาลอังกฤษ ใช้รูปแบบการ
ต่อสู้โดยการเดินขบวนประท้วงของประชาชน เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการแสดงความจริงด้วยการ
ต่อสู้แบบดื้อแพ่ง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยใช้หลักสัจจะ (ความสัตย์จริง) 

๒. ปัญหาความรุนแรง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการคาดไม่ถึงของทุกฝ่าย  
ใช้รูปแบบอหิงสา เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการไม่ใช้ความรุ่นแรงตอบโต้ด้วยการข่มความรู้สึกภายใน
ไม่ให้ประทุออกมา โดยใช้หลักทมะ (ความข่มใจ) 

๓. ปัญหาการทะเลาะกันของชาวฮินดูและมุสลิม ใช้รูปแบบการอดอาหาร
ประท้วง เป็นวิธีการแสดงความเด็ดเดี่ยว การทรหดอย่างยิ่งยวดที่แสดงออกมาภายนอก โดยใช้หลัก
ขันติ (ความอดทน) 

๔. ปัญหาการแบ่งแยกประเทศที่คัดค้านการเรียกร้องเอกราชในลักษณะชุมชน
ที่นับถือศาสนา ใช้รูปแบบการอุทิศตน เป็นวิธีการเสียสละร่างกาย แม้รู้ว่าเสี่ยงต่อชีวิต และสุดท้ายก็
เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยใช้หลักจาคะ (การเสียสละ-การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน) 

 
๔๖ พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู), แนวทางการแกไขปญหาปรัชญาการเมืองของมหาตมะ คานธี

, วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร, ปที่ ๓ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓), หน้า ๑๒๘-๑๓๘. 



๖๗ 

 

๓.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) เป็น
จริยธรรมทางการเมือง โดยใช้หลักอหิงสาคือการไม่นิยมความรุนแรง ยึดถือในสัจจะความกล้าหาญ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการปฏิบัติต่อสู้เรียกร้องทางการเมือง โดยได้พูดถึงความแตกต่างกันของกติกา
อหิงสาและหิงสาเช่นเดียวกับความตรงข้ามกันของการนิยมความรุนแรงและไม่รุนแรง๔๗ โดยก่อตั้ง
ขบวนการฮินดูสวราช เป็นขบวนการเพื่อการปลดปล่อยและเสรีภาพของประชาชาติอินเดียขึ ้น ๔๘ 
ภายใต้กติกาประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นและการกระทำจะต้องได้รับ
การคุ้มครองอย่างหวงแหน พวกเสียงข้างน้อยจึงมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้แตกต่างออกไปจาก
พวกเสียงข้างมาก ตราบใดก็ตามที่ไม่อ้างการกระทำว่าเป็นไปในนามของคนทั้งหมดและเป็นไปตาม
หลักอหิงสา ในขณะที่มหาตมะคานธี ให้คุณค่าต่อเสรีภาพส่วนบุคคลมาก ท่านก็เห็นแล้วว่า มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมด้วยการที่มนุษย์ได้พัฒนาชีวิตมาถึงบัดนี้ก็เพราะยอมรับกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การมีเสรีภาพส่วนตนโดยไม่เป็นลักษณะของสัตว์ป่า สำหรับมนุษย์อันประเสริฐนั้น เสรีภาพถูก
จำกัดในเรื่องที่มนุษย์ยับยั้งการกระทำของตนเพ่ือให้เป็นผลดีแก่ส่วนรวม 

จากการที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองของของมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ได้ดังนี ้

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นจริยธรรมทางการเมือง 
๒. แนวคิดการแก้ปัญหาทางการเมืองประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต้องอยู่ภายใต้กติกาประชาธิปไตย 

จากการที่ได้กล่าวมา สรุปแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 
ตามแนวคิดของเหล่าจื่อ ขงจื้อ และมหาตมะ คานธี โดยที่เหล่าจื่อเน้นที่ระบบคุณธรรมจริยธรรม 
ขงจื้อเน้นที่ระบบจริยศาสนา ส่วนมหาตมะ คานธี เน้นหลักจริยธรรมทางการเมือง สามารถสรุปได้
ตามตารางที่ ๒.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๔๗ ชัยชนะ พิมานแมน, ความคิดทางการเมืองมหาตมะคานธี, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๕–๑๖. 
๔๘ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, การทดลองของมหาตมะคานธี, (กรุงเทพมหานคร : 

จักรานุการพิมพ์ , ๒๕๓๑), หน้า ๖๕. 



๖๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เหลาจื่อ (เล่าจื๊อ) (Laozi) ๑. ปรัชญาการเมืองเป็นการปกครองโดยไม่ปกครอง 
๒. ทฤษฎีทางการเม ืองเป ็นการกระทำโดยไม่กระทำของ

ผู้ปกครอง 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นการมีอิสระอย่างเต็มที่ของ

ประชาชนตามวิถีธรรมชาติ 
ขงจื้อ (Confucianism) ๑. ปรัชญาการเมืองเป็นการจัดระเบียบสังคมและปลูกฝัง

จริยธรรม 
๒. ทฤษฎีทางการเมืองเป็นหลักจริยศาสตร์ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นไปตามหลักจริยศาสตร์โดย

สอนให้ปัจเจกชนทุกคนในสังคมทำหน้าที่ของตนแต่ละคนให้
เหมาะสมและสมบูรณ์ตามสถานภาพของตน 

มหาตมะ คานธี 
(Mahatma Gandhi) 

๑. ปรัชญาการเมืองเป็นจริยธรรมทางการเมือง 
๒. แนวคิดการแก้ปัญหาทางการเมืองประกอบด้วย สัจจะ ทมะ 

ขันติ จาคะ 
๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต้องอยู่ภายใต้กติกาประชาธิปไตย 

 

จากตารางที ่ ๒.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก  คือ    
หลักจริยศาสตร์คือหลักความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู้ และ
หลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ โดยมีการปกครองโดยไม่ปกครอง ศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของ
การที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้ทราบถึงวิ ถีแห่งธรรมชาติและ
ศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เป็น
มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการกระทำโดยไม่กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือ
วิถีในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา 

๒.๑.๓ สรุปแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป สามารถสรุปได้ ๒ ประเด็น 
คือ ตามแนวความคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีเจตจำนงร่วม อำนาจ
องค์อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร ร่วมไปถึง
จริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย  

และแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก เป็นหลักจริยศาสตร์และ
หลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และ
มีความรอบรู้ในการปกครองโดยไม่ปกครอง โดยมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่



๖๙ 

 

ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพ่ือให้ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติและศิลป์แห่ง
การปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เป็นมนุษย์และ
ไม่ใช่มนุษย์ ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการกระทำโดยไม่กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา 

๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของระบบกฎหมายและระบบการเมือง

ที่มาของสิทธิและเสรีภาพ ผู้วิจัยขอนำเสนอความหมายของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
โครงสร้างภารกิจของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของระบบกฎหมายและระบบการเมือง 
รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาการ
ของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย และสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๑. ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ คำว่า “รัฐธรรมนูญ” ใน
ภาษาไทยเป็นการผสมระหว่างคำว่า “รัฐ” และคำว่า “ธรรมนูญ” แปลตามตัวอักษรหมายถึง 
กฎเกณฑ์ของรัฐหรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยรัฐ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Constitution” แปลตามตัวอักษร
หมายถึง การสร้าง การร่าง การประกอบ จะเห็นว่าความหมายไม่ตรงกัน เพราะทั้งนี้สหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศแรกที ่นำคำว่า Constirution มาใช้บริบทของรัฐธรรมนูญในความหมายปัจจ ุบัน        
ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นผลผลิตจากทางประวัติศาสตร์ของการสร้างชาติของสหรัฐอเมริกา 
โดยนัยที ่ได้กล่าวแล้วว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้
ความหมายของคำว่า “รัฐ” หมายถึง ประเทศ บ้านเมือง แว่นแคว้น และ “รัฐธรรมนูญ” หมายถึง 
กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ดังนั้น รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมาย
สูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศโดยกำหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม ระบอบ
การปกครองของรัฐรวมทั้งสถาบัน และองค์กรการใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ๔๙ 

๒. ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ นั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันในการจัดแบ่ง
ประเภทของรัฐธรรมนูญ สามารถจัดแบ่งได้หลายแนวคิด คือ ตามแนวความคิดดั้งเดิมแบ่งประเภท
รัฐธรรมนูญออกเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและรัฐธรรมนูญที ่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  
รัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก รัฐธรรมนูญของรัฐเดี่ยวและรัฐธรรมนูญของรัฐรวม 

 
๔๙ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : วิญญู

ชน, ๒๕๖๒), หน้า ๒๒๑. 



๗๐ 

 

และตามแนวคิดสมัยใหม่แบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญออกเป็นการแบ่งโดยพิจารณาถึงอุดมการณ์ทาง
การเมืองและการแบ่งโดยพิจารณาถึงความเป็นจริงของรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติ  

แต่หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญที่เป็นที่นิยมของนานาอารยประเทศ
จะเห็นได้ว่าแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ ประเภท คือ๕๐ 

๑. รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (La Constitution ecrite) เป็นรัฐธรรมนูญที่มี
บทบัญญัติรวบรวมในเอกสารฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับเป็นตัวบทกฎหมายที่ผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญได้ขีด
เขียนไว้ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๒. รัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญจารีต
ประเพณ ี(La Constitution Contumiere) เป็นรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี เช่น ประเทศอังกฤษ
มิได้มีการบัญญัติถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะสถาบันทาง
การเมอืงของอังกฤษเป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตในประวัติศาสตร์ 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในปกครองประเทศในยุคนั้นๆ 
เนื่องมาจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนมีส่วน
ร่วมในการยกร่างและพิจารณาอนุมัติให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อัน
เรียกว่า รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (La Constitution ecrite) 

๓. โครงสร้างภารกิจของรัฐธรรมนูญ 
บทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน

ตัวเองเป็นเพียงเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ ไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ดังนั้น โครงสร้างของรัฐธรรมนูญจึง
เป็นโครงสร้างอย่างกว้าง ๆ แสดงให้เห็นภาพโครงสร้างและองคาพยบของรัฐในภาพรวมว่ารัฐนั้น      
มีโครงสร้งการปกครองเป็นแบบใด มีองค์กรหลักในใช้อำนาจสูงสุดของรัฐมีองค์กรใดบ้าง มีการ
กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร และมีเรื่องใดบ้าง เป็นต้น ฉะนั้น
โครงสร้างภารกิจของรัฐธรรมนูญสะท้อนให้เห็นภาพรวมของประชาคมนั้น ๆ หากต้องการพิจารณา
รัฐธรรมนูญให้ได้อย่างถ่องแท้ จะใช้การตีความรัฐธรรมนูญพิจารณารัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบ        
มีเอกภาพ และสอดคล้องกับสภาพสังคมในขณะนั้น๕๑ 

๔. รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของระบบกฎหมายและระบบการเมือง 
รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของระบบกฎหมายและระบบการเมือง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
๔.๑ รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของระบบกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญเป็นรากฐานของระบบกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ ล้วนมี

ที่มาจากรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ฉะนั้น รัฐเป็นผู้แสดงออกซ่ึงอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นนามธรรม ฉันใด 

 
๕๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๕-๓๓๘. 
๕๑ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๓๘-๒๓๙. 



๗๑ 

 

รัฐธรรมนูญก็เป็นผู้แสดงออกซึ่งอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ฉันนั้น เพราะรัฐเกิดขึ้นเพ่ือ
ความสงบสุขของสังคมรัฐ กลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงได้สร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่าขึ้นมา
เพื่อช่วยกันในการสร้างความสงบสุขของสังคมรัฐ ณ จุดดังกล่าวนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาของระบบ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ลดหลั่นตามกันมา ถ้าเปรียบได้ดังปิรามิดที ่มีการแบ่งเป็นชั้น ๆ       
ชั ้นบนสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ชั ้นถัดรองลงมาคือพระราชบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ที่เทียบเท่า
พระราชบัญญัติ ชั้นถัดรองลงมาอีกคือพระราชกฤษฎีกา ถึงชั้นล่างสุดคือกฎเกณฑ์ท่ีต่ำสุด๕๒ 

๔.๒ รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของระบบการเมือง 
ในสังคมอดีตกาล การปกครองในระบอบเก่าให้มนุษย์มาปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง 

มนุษย์แต่ละคนมีความคิดความอ่านเป็นมายาคติ อคติ และมีมิจฉาทิฏฐิเป็นของตัวเอง จึงเกิดแนวคิด
การนำกฎหมายมาใช้ในการปกครองมนุษย์ทุกคน โดยที่มนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ปฏิบัติตัวตนโดยต้องเคารพกฎหมาย หลักการดังกล่าวเรียกว่า “นิติรัฐ” ในนิติรัฐจึงนำกฎหมายมา
ปกครองมนุษย์ และกฎหมายนั้นจะต้องมาจากประชาชน ดังนั้น การปกครองบ้านเมือง รัฐธรรมนูญ
ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดดังกล่าว รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของรัฐ และทำให้
อำนาจการเมืองเป็นอำนาจสูงสุดของผู้ปกครองประเทศ ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศจะต้องใช้อำนาจรัฐ
ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั ้ง มิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ถ้าใช้อำนาจเพ่ือ
ตนเองก็เท่ากับเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของปัจเจกชน การกระทำ
ดังกล่าวถือว่าเป็นการ “ทุจริต” ต่อตำแหน่งหน้าที่ของรัฐ ฉะนั้น กฎหมายรัฐธรรมนูญให้บทบาท 
อำนาจ หน้าที่เป็นการแสดงออกผ่านทางสถาบันทางการเมืองของรัฐ ที่รัฐธรรมนูญจัดให้มีขึ้นหรือ
จัดสร้างขึ้นตามทฤษฎีอำนาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองหรืออำนาจในการให้มีรัฐธรรมนูญ 
ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาของระบบการเมือง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดตั้งสถาบันหรือ
องค์กรทางการเมืองของรัฐขึ้น และก็ใช้อำนาจทางการเมืองที่เป็นอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตย๕๓ 

๕. รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ 
การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากสำนักกฎหมายฝ่าย

ธรรมชาติ โดยพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าและติดตัวมนุษย์แต่ละคนมาแต่
กำเนิด เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา สิทธิในชีวิตและร่างกายก็ดี สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ให้แก่มนุษย์ทุก ๆ คน และมนุษย์แต่ละคนก็พึงมี เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ดังแผนภาพแสดง แสดงรัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิและเสรีภาพตามแผนภาพที่ ๒.๑ 
แสดงรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้๕๔ 

 

 
๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๓-๒๕๔. 
๕๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๔-๒๕๕. 
๕๔ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๓๙. 



๗๒ 

 

แนวคิดเรื่องการแยกอำนาจทางการเมือง 
ออกจากบุคคลไปให้สถาบัน 

 “รัฐ” 
(นิติบุคคล) 

   
  รัฐธรรมนูญ (สัญญาประชาคมแบบรุสโซ) 
   
  อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
   
  

 
การรับรองและคุ้มครอง 

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงรัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิและเสรีภาพ 

จากรัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิและเสรีภาพ อันประกอบด้วยแนวคิดว่าด้วยสิทธิ
และเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง ความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองกับ
สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. แนวคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง (la notion des libertés 
publiques) หมายถึงสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน (Tindividu) ที่รัฐได้ให้การรับรองและคุ้มครอง
ให้ตามที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น แนวคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้นจึงมีต้นกำเนิดมาจาก
สภาวะธรรมชาติ สัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคน รัฐหรือผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายบ้านเมืองนั้น
ต้องยอมรับ เคารพ รับรองและคุ้มครองธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ใต้การปกครองทุกคน การยอมรับของรัฐหรือฝ่ายบ้านเมืองในเรื่องดังกล่าวนั้นจึง
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ในกฎหมายที่สูงสุดของบ้านเมืองก็คือรัฐธรรมนูญ โดยอาจปรากฏ 
เป็นหมวดเป็นหมู่หรือปรากฏอยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญก็ได้๕๕ 

๒. ความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง (la definition de 
la liberté publique) เป็นสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองหรือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนนั้นต่างก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่อยู่ในบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายฝ่ายบ้านเมืองทั้งสิ้น โดยรัฐได้เข้ามาวางหลักการ จัดระบบการใช้ และให้การรับรองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยให้ความหมายของคำว่าสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง ดังนี้๕๖ 

 
๕๕ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๔๑-๒๔๓. 
๕๖ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๔๓-๒๔๕. 



๗๓ 

 

๒.๑ สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคล
ในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นหรือหลายคนกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตน 

๒.๒ เสรีภาพ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองแก่บุคคล
ที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ ตามท่ีบุคคลนั้นต้องการได้ โดยอิสระและปราศจากการบังคับ
ขัดขวาง การครอบงำจากบุคคลอื่น 

จากความหมายดังกล่าว สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมืองต้องการจัดแบ่ง
หรือจำแนกได้ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้๕๗ 

๑. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

๒. สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดเห็น และการแสดงออก 

๓. สิทธิเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

๔. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตส่วนตัว 

๕. สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐได้ให้การรับรอง คุ้มครองและยอมรับการมีอยู่ไว้
ในรัฐธรรมนูญ ถ้าลองพิจารณาลงไปอีกในแต่ละอันก็จะพบว่าในแต่ละสิทธิ และเสรีภาพนั้นได้แตก 
ย่อยลงไปอีก เช่น สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เสรีภาพในเคหสถาน ในการเดินทาง และการ
เลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในครอบครัว ในเกียรติยศ ในชื่อเสียง เสรีภาพทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
สิทธิในทรัพย์สิน สืบทอดมรดก เสรีภาพในการทำสัญญา เสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพ 
เป็นต้น  

๓. ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ความหมายของสิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยันกับผู ้ อ่ืน      
เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคลนั้น หรือเป็นอำนาจที่กฎหมาย
รับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตน กฎหมายที่รับรองสิทธิแก่บุคคลนั้นอาจจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนก็ได้ ดังนั้น 
สิทธิ (Rights) จึงเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ ซึ่งหมายความว่าเป็นประโยชน์ที่
กฎหมายรับรองว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองคือคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้ง
บังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย ซึ่งมีลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้๕๘ 

 
๕๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๕. 
๕๘ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๔๖-๒๔๘. 



๗๔ 

 

๑. ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครอง ซึ่งอาจรับรองไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และสิทธิบางอย่าง กฎหมายแพ่งไม่ได้รับรองไว้โดยตรง แต่รับรองทางอ้อมในกฎหมายอื ่น เช่น 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ คุ้มครองสิทธิในทรัพย์ของบุคคลที่จะไม่ถูกบุคคลอ่ืนลักเอาไป 

๒. สิทธิต้องมีผู ้ทรงสิทธิ (Subject of Law) ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ทรงสิทธิมี ๒
ประเภท คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ในปัจจุบัน กฎหมายยังได้ขยายความรวมถึงกลุ่มหรือ 
คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็ถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิได้ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งยังเป็นผู้ทรงสิทธิได้   
แต่ตามประมวลรัษฎากรถือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญยังเป็นหน่วยภาษีชนิดหลังที่ต้องเสียภาษีด้วย เมื่อผู้
ทรงสิทธิถูกบุคคลอ่ืนมาละเมิดสิทธิ ผู้ทรงสิทธิสามารถจะดำเนินกระบวนการคุ้มครองสิทธิของตน 
เช่น การฟ้องคดี เป็นต้น เพ่ือให้มีการเยียวยาที่ถูกละเมิดสิทธิ 

๓. สิทธิต้องมีวัตถุแห่งสิทธิ (Object of Rights) คือสิทธิมีเนื้อหาว่า สิทธิของผู้ทรง 
สิทธิจะมีลักษณะรายละเอียดและขอบเขตเพียงใด วัตถุแห่งสิทธิอาจเกิดจากเจตนาของคู่กรณีเอง 
และบางครั้งถูกกำหนดโดยกฎหมาย แต่โดยแท้จริงแล้ว วัตถุแห่งสิทธิมี ๓ ประการ คือ ประการแรก 
การให้กระทำการ ประการที่สอง การให้งดเว้นกระทำการ ประการที่สาม การให้ส่ งมอบทรัพย์สิน 
หรือชำระราคา 

๔. สิทธิต้องมีหน้าที่ควบคู่ไปด้วยเสมอ หน้าที่ในที่นี้คือ หน้าที่จะนำไปสู่ทางเยยีวยา 
เมื่อมีการละเมิดสิทธิหรือเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามสิทธิ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้เป็นผู้ทรงสิทธิวัตถุ 
แห่งสิทธิคือเงินต้นและดอกเบี้ย ก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ยืมที่จะต้องชำระเงินคืนแก่ผู้ให้กู้พร้อมดอกเบี้ย 
หน้าที่นั้นจะเป็นไปตามเนื้อหาของสิทธิ เช่น ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยกรมสรรพากรคือ    
ผู้ทรงสิทธิที่จะเรียกให้ประชาชนเสียภาษีและเงินค่าภาษีอากรเป็นเนื้อหาของสิทธิ 

จากการที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า สิทธินั้นเป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
โดยกฎหมาย ดังนั้น ถ้าบุคคลใดเป็นผู้ทรงในสิทธิบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่ท่ีจะต้องเคารพต่อการใช้สิทธิ
ของเขา กล่าวคือ ต้องอำนวยการให้การใช้สิทธิของผู้ทรงในสิทธิสามารถบรรลุตามความต้องการใน
การใช้สิทธิได้ การจัดแบ่งผู้ทรงในสิทธิและในเสรีภาพจัดแบ่งตามกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชนซึ่งมีสองประเภท คือ ผู ้ทรงสิทธิในสิทธิตามกฎหมายเอกชน ผู ้ทรงสิทธิในเสรีภาพตาม
กฎหมายเอกชนและผู้ทรงสิทธิในสิทธิตามกฎหมายมหาชน ผู้ทรงสิทธิในเสรีภาพตามกฎหมายมหาชน 

ฉะนั ้น ส ิทธิตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนอันเป็นอำนาจที่
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้  
บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของรัฐเข้ามาแทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ
ตนและในบางกรณี การรับรองสิทธิดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐต้องดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพ่ือให้การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญบรรลุผล ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับรัฐ สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายที่
จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตัวอย่าง 
ของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจน



๗๕ 

 

ความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับการศึกษาจากรัฐ สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และสิทธิชุมชน เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่า เป็นสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ 

๓.๒ ความหมายของเสรีภาพ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองแก่บุคคลที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ ตามที่บุคคลนั้นต้องการได้โดยอิสระและ
ปราศจากการบังคับ ขัดขวาง การครอบงำจากบุคคลอื่น หรือ สภาพการณ์หรือสภาวะของบุคคลที่    
มีอิสระในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความประสงค์ของ
ตนเอง และไม่อยู่ภายใต้ความครอบงำหรือแทรกแซงของบุคคลอ่ืน กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอิสระในการ
กำหนดตนเอง๕๙ 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อำนาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้ 
บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในการกำหนดตนเองโดยอิสระที่จะกระทำการอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้รัฐหรือบุคคลอื่นดำเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยให้การใช้เสรีภาพของตนบรรลุผลหรือสะดวกขึ้น และ  
เมื่อบุคคลนั้นใช้สิทธิในเสรีภาพเรื่องใดที่กฎหมายกำหนดให้แล้ว รัฐหรือบุคคลอื่นมีหน้าที่เพียงว่า ต้อง
ไม่เข้าไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคลเท่านั้น ตัวอย่างเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้สิทธิใน
เสรีภาพแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิในเสรีภาพทางวิชาการ การใช้สิทธิ ในเสรีภาพการประกอบ
อาชีพ และการใช้สิทธิในเสรีภาพการชุมนุม เป็นต้น 

๒.๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายมหาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้อย่างกว้างตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า๖๐ 

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ ้มครองไว้ เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน 
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  
ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความ 

 
๕๙ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน, หน้า ๒๔๘. 
๖๐ มานิตย์ จุมปา, คู ่มือการศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรม

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๒), หน้า ๒๑๓-๒๑๔. 



๗๖ 

 

มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ 
เสรีภาพของบุคคลอื่น” 

๒. การกล่าวอ้างสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ บัญญัติว่า๖๑ 

“สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคล
หรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำความผิด
อาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที ่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” 

๓. การตรากฎหมายที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการตรากฎหมายที่จำกัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลไว้ว่า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้๖๒ 

(๑) เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

(๒) ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ การตรากฎหมายนั้นจะต้อง 

๑) ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  

๒) ไม่เพ่ิมภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ  

๓) จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้  

๔) ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

๒. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการชุมนุม

 
๖๑ มานิตย์ จุมปา, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า ๒๑๕. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๗. 



๗๗ 

 

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้               
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที ่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๑๐)  มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และ
มาตรา ๒๖๗ บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ         
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากตำแหน่ง 
หน้าที่และอำนาจตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล ความเห็น และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและดำเนินการตาม
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีการกระทบหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลบางประการ และเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสากลเกี ่ยวกับกระบวนการได้มาซึ ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที ่ต ้องมาจากความ
หลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๖๓ 

๒.๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยวิธ ีพ ิจารณาขอ งศาล
รัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของศาลรัฐธรรมนูญสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ     
ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื ่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖    
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว๖๔ 

 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก, ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐, หน้า ๒๔. 
๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก, ๒ มีนาคม ๒๕๖๑, หน้า ๑. 



๗๘ 

 

๒.๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้            
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้บัญญัติหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจัดให้
มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความรวดเร็ว
สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนวาระการดํารง
ตําแหน่งไว้ อีกทั้งได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึ งอันตรายที่
เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดตามมาตรา 
๖๓ ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการสมควรบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตขึ ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงจ ําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๖๕ 

๒.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เหตุผล และความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การจัดตั้งการบริหารงาน และการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนด
นโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งมีมาตรการกํากับให้พรรคการเมืองสามารถดําเนินการ
โดยอิสระไม่ถ ูกครอบงําหรือช ี ้น ําโดยบุคคลซึ ่งม ิใช ่สมาชิกของพรรคการเมือง ซึ ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมาย
บัญญัติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมืองที่ต้องกําหนดให้เป็นไปโดย

 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑, หน้า ๘๐. 



๗๙ 

 

เปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกําหนดนโยบายและ
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกครอบงําหรือชี้นํา
โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง รวมทั้งจะต้องมีมาตรการกํากับดูแลมิให้สมาชิกของ
พรรคการเมืองกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีนี้จึง
สมควรกําหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๖๖ 

๒.๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อกําหนดวิธีพิจารณาพิพากษาและการ
อุทธรณ์คําพิพากษาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง รวมทั้งการบังคับให้เป็นไปตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในคดีให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และรวดเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อให้มีศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาและการอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้๖๗ 

๒.๖ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที ่เป็นการสมควรกําหนด
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้
ที ่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้ อ่ืน           
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้๖๘ 

 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐, หน้า ๔๑. 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐, หน้า ๒๑. 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐, หน้า ๒๑. 



๘๐ 

 

๒.๗ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีเหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วินิจฉัยว่า บทบัญญัติความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้
ตนแท้งลูก ตามมาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์เป็นปัญหาทั้งทางสังคม  ทาง
การแพทย์ และทางกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อน รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
และศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดโทษแก่หญิงเพียงฝ่ายเดียวที่ทำให้ตนเองแท้ง
ลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูก  

ทั้งนี ้ ความผิดฐานทำให้แท้งลูกมีเจตนารมณ์และคุณธรรมทางกฎหมายที่
ต้องการคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์ โดยเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่กำลังจะ
เกิดมา แต่เนื่องจากรากฐานของสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยัง
ต้องมีปัจจัยอื่นที่สำคัญเป็นรากฐานของสังคมประกอบด้วยเช่นเดียวกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต
ของทารกในครรภ์ หากมุ่งคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์เพียงอย่างเดียว โดยมิได้พิจารณาการ
คุ้มครองสิทธิของหญิงผู้ตั้งครรภ์อันมีมาก่อนสิทธิของทารกในครรภ์เป็นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบให้หญิง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกลิดรอนหรือจำกัดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของหญิงซึ่งเป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติ อันเป็นสิทธิพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำ
การใดหรือไม่กระทำการใดต่อชีวิตและร่างกายของตนได้ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่ไปรบกวนหรือ
ล่วงล้ำเข้าไปในสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งยังส่งผลกระทบถึงสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของหญิงว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อไป
หรือไม่  

การคุ้มครองสิทธิของทารกในครรภ์และสิทธิของหญิงตั้งครรภ์ต้องให้เกิดความ
สมดุลกัน โดยอาจต้องนำช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การปฏิเสธ
สิทธิของหญิงโดยปราศจากการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เหมาะสมดังเช่นมาตรา ๓๐๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของหญิงเกินความจำเป็น ประกอบกับรัฐมี
หน้าที่กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมให้บุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพโดยจัดให้มีมาตรการในการยุติการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของหญิง และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เข้าไปดูแลและคุ้มครองชีวิตของทารกในครรภ์มิให้ถูกกระทบสิทธิในการมีชีวิตด้วยเช่นกัน บทบัญญัติ
มาตรา ๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของหญิง
เกินความจำเป็น ไม่เป็นไปตามหลักแห่งความได้สัดส่วนและเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพตาม
มาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้  ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ให้ข้อเสนอแนะ
ด้วยว่าประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำแท้งสมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐาน
ทำให้แท้งลูก โดยกำหนดอายุครรภ์สำหรับความผิดฐานหญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อ่ืนทำให้
ตนแท้งลูกตามมาตรา ๓๐๑ รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามมาตรา ๓๐๕ ให้



๘๑ 

 

สอดคล้องกับคำว ิน ิจฉัยและข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญดังกล ่าว จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้๖๙ 

๒.๘ พระราชบ ัญญัต ิให ้ใช ้ประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่บทบัญญัติ
เกี ่ยวกับการปล่อยชั ่วคราวผู ้ต ้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กำหนดให้การปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไปต้องมีประกัน อาจจะเป็น
ภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนี หรื อไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น สมควรขยายอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเป็นสิบปีขึ้น
ไป เพื่อให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติ
ว่าในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและการควบคุมหรือคุมขัง
ผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี โดยคำขอประกัน
ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณี
มิได้ ทั้งยังให้เจ้าพนักงานศาลมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีในระหว่างที่ได้รับการปล่อย
ชั่วคราวได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นด้วย นอกจากนี้ หากปรากฏว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดย
บิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยในหลายกรณี หรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลอย่าง
อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้ตามปกติธรรมดา อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ศาลมีอำนาจยกฟ้อง ดังนั้น เพื่อให้ระบบการปล่อยชั่วคราวและการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญามีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและสามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้๗๐ 

จากที่ได้กล่าวข้างต้นมา สรุปได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.
๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู ้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 
๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, หน้า ๑๒๑-๑๒๒. 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒, หน้า ๑๐๘. 



๘๒ 

 

๒.๒.๓ พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย 

ในการศึกษาเพื ่อทำความเข้าใจเรื ่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรี ภาพตาม
รัฐธรรมนูญไทย สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงประการแรก คือการค้นหาที่มาและความหมายในเชิงข้อความคิด
(concept) ของเรื่อง อันเป็นการสำรวจที่มาทางความคิดของการบัญญัติกฎหมายรองรับว่าจะมี
ขอบเขตครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง มีข้อสังเกตว่าการให้ความหมายสิทธิและเสรีภาพในมุมมองทาง
การเมืองการปกครองย่อมมีความแตกต่างกับการให้ความหมายสิทธิและเสรีภาพในมุมมองทางสังคม
และวัฒนธรรม แม้มุมมองทั้งสองต่างก็ต้องอธิบายไปตามบริบทของแต่ละสังคมก็ตามที เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในบริบทของสังคมไทย จึงขอแบ่งการพิจารณา
เรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยยึดเอาพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยแยก
พิจารณาในส่วนที่เป็นรัฐธรรมนูญและพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครอง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 

สิทธิและเสรีภาพในในรัฐธรรมนูญปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ 
๒๐ ดังปรากฏในตารางที่ ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 

ฉบับท่ี รัฐธรรมนูญ วันเดือนปี รายละเอียดสิทธิและเสรีภาพ 
๑ พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ไม่พูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

๒ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของชนชาว
สยาม มาตรา ๑๒ – มาตรา ๑๕ 

๓ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ หมวด ๒ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๑๒ – มาตรา ๑๖ 

๔ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉะบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

๙ พฤศจิกาย ๒๔๙๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๕ 

๕ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๖ – มาตรา ๔๕ 



๘๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ (ต่อ) 
 

ฉบับท่ี รัฐธรรมนูญ วันเดือนปี รายละเอียดสิทธิและเสรีภาพ 
๖ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

๘ มีนาคม ๒๔๙๕ แก้ไขหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยมาตรา ๒๕- มาตรา ๓๗ 

๗ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ ไม่พูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

๘ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๔ – มาตรา ๔๔ 

๙ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ ไม่พูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

๑๐ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๗ – มาตรา ๕๓ 

๑๑ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาตรา ๘ บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ
ตายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

๑๒ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ ไม่พูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

๑๓ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๒ – มาตรา ๔๕ 

๑๔ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๑ มีนาคม ๒๕๓๔ ไม่พูดถึงสิทธิและเสรีภาพ 

๑๕ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๔- มาตรา ๔๙ 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ (ต่อ) 
 

ฉบับท่ี รัฐธรรมนูญ วันเดือนปี รายละเอียดสิทธิและเสรีภาพ 
๑๖ รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา ๒๖-มาตรา ๖๕ 

๑๗ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค บรรดาที ่ชนชาวไทยเคยได้รับ
การค ุ ้ มครองตามประเพณ ีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่
แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

๑๘ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย  
ส่วนที่ ๑ ทั่วไป มาตรา ๒๖-๒๙ 
ส่วนที่ ๒ เสมอภาค มาตรา ๓๐-๓๑ 
ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
มาตรา ๓๒-๓๘ 
ส ่ วนท ี ่  ๔  ส ิทธ ิ ในกระบวนการ
ยุติธรรม มาตรา ๓๙-๔๐ 
ส่วนที ่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน มาตรา 
๔๑-๔๒ 
ส่วนที ่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ มาตรา ๔๓-๔๔ 
ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื ่อมวลชน 
มาตรา ๔๕-๔๙ 
ส ่ วนท ี ่  ๘  ส ิทธ ิ และเสร ีภาพใน
การศึกษา มาตรา ๔๙-๕๐ 

    



๘๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ (ต่อ) 
 

ฉบับท่ี รัฐธรรมนูญ วันเดือนปี รายละเอียดสิทธิและเสรีภาพ 
   ส่วนที ่ ๙ สิทธิในการได้ร ับบริการ

สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
มาตรา ๕๑-๕๕ 
ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียน มาตรา ๕๖-๖๒ 
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและ
การสมาคม มาตรา ๖๓-๖๕ 
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน มาตรา ๖๖-
๖๗ 
ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๘-๖๙ 

 
๑๙ 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาค บรรดาที ่ชนชาวไทยเคยได้รับ
การค ุ ้ มครองตามประเพณ ีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่
แล ้ว ย่อมได้ร ับการคุ ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้ 

๒๐ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๖ เมษายน ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย มาตรา ๒๕-มาตรา ๔๙ 

 

จากตารางที่ ๒.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ พบว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญที่
ไม ่ได ้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ มีจำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที ่ ๑ 
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั ่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕  ฉบับที ่ ๗     
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ฉบับที ่ ๙ ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ฉบับที่ ๑๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 



๘๖ 

 

๒๕๒๐ และฉบับที่ ๑๔ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่เหลืออีก ๑๕ ฉบับ
ได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๒. พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย 

พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองเป็นการปกครองไทยเป็นการต่อสู้
เรียกร้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพในห้วงเวลาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี
พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญถึง ๒๐ ฉบับ การนำ
รัฐธรรมนูญในห้วงเวลาดังกล่าวมาศึกษาเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ผู้เขียนขอสรุปสาระสำคัญและลักษณะ
เด่นของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิและ
เสรีภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
เกิดขึ ้นหลังจากการเปลี ่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร เมื ่อวันที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
คณะราษฎรได้จัดทำพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวกล่าวถึงสถาบันไว้ ๓ 
สถาบันคือ กษัตริย์ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการราษฎร โดยมีทั้งหมด ๓๙ มาตรา และ
พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้๗๑ 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญฉบับนี้    
ยกร่างขึ้นโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มี่ทั้งหมด ๖๘ 
มาตรา โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึง พระมหากษัตริย์ แทนคำว่า กษัตริย์ ที่เคยใช้อยู่ในพระราชบัญญัติ 
แต่ยังห้ามมิให้พระบรมวงศานุวงษ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้ง ลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือมีตำแหน่งทางการเมือง แต่ยังทรงสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ได้ และได้มีการบัญญัติ
รับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๗๒ ในมาตรา ๑๒-๑๕ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้๗๓ 

๑. บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ (มาตรา ๑๓) 

๒. มีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน (มาตรา ๑๓) 

๓. มีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การ
โฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ (มาตรา ๑๔) 

 
๗๑ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 

๖, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๖๐), หน้า ๓๑๙-๓๒๒. 
๗๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๒-

๓๒๔. 
๗๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ , เล่มที่ ๔๙ วันที่ 

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕, หน้า ๕๓๖. 



๘๗ 

 

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๙  รัฐธรรมนูญฉบับนี้    
ยกร่างขึ ้นโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ตั ้งขึ ้นโดยสภาผู ้แทนราษฎรประกาศใช้เมื ่อวันที ่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ มีที้งหมด ๙๖ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาว
สยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๗๔ ในหมวด ๒ สิทธิและหน้าที ่ของชนชาวไทย มาตรา ๑๒-๑๖ โดยมี
รายละเอียดดังนี้๗๕ 

๑. บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ (มาตรา ๑๓) 

๒. มีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน (มาตรา ๑๓) 

๓. มีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การ
โฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การตั้งคณะพรรคการเมือง การอาชีพ 
(มาตรา ๑๔) 

๔. บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา ๑๕) 

๔. ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่างขึ้นโดย พล.อ.ท.หลวงกาจสงคราม ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๙๐ มีทั้งหมด ๙๘ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที ่ของชนชาวสยามไว้ใน
รัฐธรรมนูญ๗๖ ในหมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๒๑-๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้๗๗ 

๑. บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ (มาตรา ๒๒) 

๒. มีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน (มาตรา ๒๒) 

๓. มีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การอาชีพ (มาตรา ๒๓) 

๔. บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา ๒๔) 

๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น
ฉบับแรกท่ียกร่างข้ึนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 

 
๗๔ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๔-

๓๒๕. 
๗๕ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๙, เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ 

๓๐ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙, หน้า ๓๒๗-๓๒๘. 
๗๖ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๖-

๓๒๗. 
๗๗ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐, 

ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๖๔ ตอนที่ ๕๓ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐, หน้า ๗-๘. 



๘๘ 

 

๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ มีทั้งหมด ๑๘๘ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่
ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๗๘ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๖-๔๕ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้๗๙ 

๑. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา (มาตรา ๒๘) 

๒. ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (มาตรา ๒๘) 

๓. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย (มาตรา ๓๑) 

๔. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในเคหสถาน (มาตรา ๓๓) 

๕. สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๓๔) 

๖. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการพูดการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา 
(มาตรา ๓๕) 

๗. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการศึกษาอบรม (มาตรา ๓๖) 

๘. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
(มาตรา ๓๗) 

๙. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกันเป็นสมาคม เมื่อมีวัตถุประสงค์ไม่
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย (มาตรา ๓๘) 

๑๐. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกันเป็นพรรคการเมือง เพ่ือ
ดำเนินการในทางการเมืองโดยวิถีทางประชาธิปไตย และไม่ขัดต่อระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
นี้ (มาตรา ๓๙) 

๑๑. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย์ หรือทางอื่นที่
ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๔๐) 

๑๒. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรและ
ในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๑) 

 
๗๘ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๗๙ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 



๘๙ 

 

๑๓. บุคคลคนเดียว หรือหลายคนร่วมกันย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๔๒) 

๑๔. สิทธิของบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔๓) 

๑๕. สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเพื่อการ
กระทำของเจ้าพนักงาน ในฐานะเสมือนเป็นตัวการหรือนายจ้าง ย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔๔) 

๑๖. บุคคลซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการประจำอื่น และพนักงานเทศบาล 
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนพลเมือง (มาตรา ๔๕) 

ข้อสังเกตจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้มีการบัญญัติสิทธิและเสรีภาพ
เพ่ิมเติมขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนเป็นจำนวนมาก 

๖. ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นรัฐธรรมนูญที ่คณะรัฐประหารนำโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทำ
รัฐประหารโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ แล้วกราบบังคมทูลให้มี
ประกาศพระบรมราชโองการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเพียง ๑๑ มาตรา แต่ในความ
เป็นจริงเป็นการยกเลิกมาตราต่างๆ ในพุทธศักราช ๒๔๗๕ คงเหลืออยู่ ๔๑ มาตรา แล้วมาเพิ่มเติม
ใหม่อีก ๘๒ มาตรา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 
๒๔๙๕ มีทั้งหมด ๑๒๓ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ใน
รัฐธรรมนูญ๘๐ ในมาตรา ๓ โดยเปลี่ยนมาตรา ๑๒ เป็นมาตรา ๒๔ และเพิ่มเติมสิทธิและเสรีภาพใน
มาตรา ๒๕-๓๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้๘๑ 

๑. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา (มาตรา ๒ “มาตรา ๒๕”) 

๒. ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (มาตรา ๒ “มาตรา ๒๕”) 

๓. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์      
การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธาณ การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้ (มาตรา ๒ 
“มาตรา ๒๖”) 

 
๘๐ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๙-

๓๓๑. 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช ๒๔๙๕, ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๖๙ ตอนที่ ๑๕ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๙๕, หน้า ๑๑-๑๔. 



๙๐ 

 

๔. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย การจับกุม คุมขัง หรือตรวจค้นตัว
บุคคลไม่ว่าในกรณีใด ๆ (มาตรา ๒ “มาตรา ๒๗”) 

๕. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในเคหสถาน (มาตรา ๒ “มาตรา ๓๐”) 

๖. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรและ
ในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๒ “มาตรา ๓๑”) 

๗. บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน
เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒ “มาตรา ๓๒”) 

๘. สิทธิของบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๒ “มาตรา 
๓๓”) 

๙. สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเพื่อการ
กระทำของเจ้าพนักงาน ในฐานะเสมือนเป็นตัวการหรือนายจ้าง ย่อมได้รับความคุ้มครอง คุ้มครอง 
(มาตรา ๒ “มาตรา ๓๔”) 

๑๐. บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญมิได้ (มาตรา ๒ “มาตรา ๓๕”) 

๑๑. บุคคลซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการประจำอื่น และพนักงานเทศบาล 
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนพลเมือง (มาตรา ๒ “มาตรา ๓๖”) 

๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๐๒ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่าง
โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีพระยาอรรถกถาการีย์นิพนธ์เป็นประธาน ประกาศใช้เมื่ อ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ มีทั้งหมด ๒๐ มาตรา และไม่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเอาไว้๘๒ 

๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่าง
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ มีทั้งหมด ๑๘๓ มาตรา
และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๘๓ ในหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๔-๔๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้๘๔ 

๑. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา (มาตรา ๒๖) 

 
๘๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๓๑-

๓๓๒. 
๘๓ เรื่องเดียวกัน, ๓๓๓-๓๓๔. 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑, ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๘๕ ตอนที่ พิเศษ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑, หน้า ๑๔-๒๑. 



๙๑ 

 

๒. ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (มาตรา ๒๖) 

๓. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย การจับกุม คุมขัง หรือตรวจค้นตัว
บุคคลไม่ว่าในกรณีใดๆ (มาตรา ๒๙) 

๔. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในเคหสถาน (มาตรา ๓๑) 

๕. สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๓๒) 

๖. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา 
(มาตรา ๓๓) 

๗. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการศึกษาอบรม (มาตรา ๓๔) 

๘. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา ๓๕) 

๙. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมตัวกันเป็นสมาคม (มาตรา ๓๖) 

๑๐. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกันเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๓๗) 

๑๑. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรณีย์หรือทาง
อ่ืนที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๓๘) 

๑๒. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักรและ
ในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๓๙) 

๑๓. บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๔๐) 

๑๔. สิทธิของบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔๑) 

๑๕. สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเพื่อการ
กระทำของเจ้าพนักงานในฐานะเสมือนเป็นตัวการหรือนายจ้าย ย่อมได้รับความคุ้มคราอง (มาตรา ๔๒) 

๑๖. บุคคลซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชประจำอื่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนพลเมือง 

๑๗. บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญมิได ้



๙๒ 

 

๙. ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกร่างข้ึนโดย
คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ประกาศใช้เมื ่อวันที ่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีทั ้งหมด ๒๓๘๕ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้โดยตรง แต่มีมาตรา ๑๗๘๖ ที่ให้
อำนาจอย่างกว้างขวางแก่นายกรัฐมนตรี 

๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญฉบับนี้    
ได้จัดทำขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ มี
จำนวน ๒๓๘ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๘๗ 
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๗-๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้๘๘ 

๑. บุคคลย่อมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ       
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (มาตรา ๒๘) 

๒. บุคคลย่อมมีสิทธิทางการเมือง (มาตรา ๒๙) 

๓. บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (มาตรา ๓๐) 

๔. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในร่างกาย (มาตรา ๓๓) 

๕. ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิที ่จะได้รับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาดคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม (มาตรา ๓๔) 

 
๘๕ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๓๕-

๓๓๖. 
๘๖ มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ใช้ธรรมนูญการปกครองนี ้ ในกรณีที ่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร 
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือการกระทำอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศ หรือเป็นการบั่น
ทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันประกาศธรรมนูญการปกครองนี้ 
และไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งการ
หรือกระทำการใด ๆ ได้ และให้ถือว่า คำสั่งหรือการกระทำเช่นว่าน้ัน รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่ง 
หรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๘๗ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๓๖-
๓๓๘. 

๘๘ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗, ฉบับพิเศษ เล่มที่ 
๙๑ ตอนที่ ๑๖๙ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗, หน้า ๑๓-๒๓. 



๙๓ 

 

๖. บุคลลมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง อันอาจทำให้ตนถูกต้อง
คดีอาญา (มาตรา ๓๕) 

๗. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา ๓๘) 

๘. สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและ
การจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (มาตรา ๓๙) 

๙. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา (มาตรา ๔๐) 

๑๐. บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นมูลฐาน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาภาคบังคับ (มาตรา ๔๑) 

๑๑. เสรีภาพในวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ
พลเมือง (มาตรา ๔๒) 

๑๒. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา ๔๓) 

๑๓. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ 
หรือหมู่คณะอ่ืน (มาตรา ๔๔) 

๑๔. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นพรรคการเมือง (มาตรา ๔๕) 

๑๕. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืน     
ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา ๔๖) 

๑๖. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ ่นที่อยู่
ภายในราชอาณาจักร (มาตรา ๔๗) 

๑๗. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๘) 

๑๘. สิทธิของบุคคลในครอบครัวย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔๙) 

๑๙. บุคคลคนเดียวหรือคลายคนร่วมกันย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ภายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๕๐) 

๒๐. สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเพ่ือการทำ
ของเจ้าพนักงาน ย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๕๑) 

๒๑. บุคคลซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนพลเมือง (มาตรา ๕๒) 

๒๒. บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญมิได้ (มาตรา ๕๓) 

๑๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้     
ยกร่างขึ้นโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ “คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” แต่งตั้งขึ้น 



๙๔ 

 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ มีทั้งหมาด ๒๙ มาตรา๘๙ และได้มีการบัญญัติสิทธิและ
เสรีภาพเพียงว่า “บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” มาตรา ๘ แห่ง
รัฐธรรมนูญเท่านั้น๙๐ 

๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช  ๒๕๒๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้   
ยกร่างขึ ้นโดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่คณะปฏิวัติแต่งตั ้งขึ ้นประกาศใช้เมื ่อวันที ่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มีทั้งหมด ๓๒ มาตรา และมิได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
โดยตรง ๙๑  

๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญฉบับนี้    
ยกร่างขึ้นโดยคณะกรรมาธิการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นและได้ผ่านการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติตามที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนได้กำหนดไว้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
มีทั้งหมด ๒๐๖ มาตรา และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๙๒ 
ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา ๒๖-๔๕๙๓ 

๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้มีการบัญญัติรับรอง
สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๙๔ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา ๒๖-๔๕๙๕ 

๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๔๙๒ และได้มีการบัญญัติ
รับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๙๖ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย มาตรา ๒๖-๔๕๙๗ 

 
๘๙ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๓๘-

๓๓๙. 
๙๐ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙, ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๙๓ ตอนที่ ๑๓๕ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙, หน้า ๖. 
๙๑ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๔๑-

๓๔๒. 
๙๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๗-๓๒๙. 
๙๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒, ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 
๙๔ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๙๕ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 
๙๖ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๙๗ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒, ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 



๙๕ 

 

๑๖. กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ ได้มีการบัญญัติ
รับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๙๘ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย มาตรา ๒๖-๔๕๙๙ 

๑๗. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ ได้มีการ
บัญญัติรับรองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๑๐๐ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย มาตรา ๒๖-๔๕๑๐๑ 

๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิ
และหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๑๐๒ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 
๒๖-๔๕๑๐๓ 

๑๙. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิ
และหน้าที่ของชนชาวสยามไว้ในรัฐธรรมนูญ๑๐๔ ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 
๒๖-๔๕๑๐๕ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า การศึกษาในทางประวัติศาสตร์ทำให้เห็นภาพ
ของพัฒนาการเรื่องสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองผ่านทางการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและทำให้มองเห็นว่าในอดีต
กระบวนการในการอ้างถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมักเป็นไปเพื่อเป็นเหตุอ้าง
ความชอบธรรมของผู้ปกครองมากกว่าที่จะต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างแท้จริง และมักมิได้มีที ่มาจากการเรียกร้องของประชาชนเอง แนวคิดเรื ่องอำนาจนิยมของ
ผู้ปกครองเชิงอนุรักษ์นิยม ดูเหมือนว่าจะไปกันไม่ได้กับข้อเรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ

 
๙๘ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๙๙ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 
๑๐๐ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 
๑๐๒ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 
๑๐๔ ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ, หน้า ๓๒๗-

๓๒๙. 
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ , ฉบับพิเศษ เล่มที่ 

๖๖ ตอนที่ ๑๗ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒, หน้า ๑๔-๒๓. 



๙๖ 

 

อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ในทางสังคม หรือโอกาสที่เป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบการเมืองโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น การให้การ
รับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายจึงเป็นหลักประกันพื้นฐานในการปกป้องผลประโยชน์ของ
ประชาชน เป็นผลของการต่อสู้เพ่ือให้มีการประกันสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนประกันความเสมอภาค
กันภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสังคมไทยที่จะพัฒนาภายใต้
อุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ดี “สิทธิและเสรีภาพ” ในระดับของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดูเหมือนว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพใน
ด้านต่าง ๆ อย่างมากมายในรัฐธรรมนูญเท่าใดนัก กล่าวคือ การที่จะทราบถึงความสำคัญของสิทธิและ
เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้นั้นต้องเกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การตระหนักรู้ถึงสิทธิและ
เสรีภาพเหล่านั้นว่าสามารถดลบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้
อย่างไร ประสบการณ์ของผู้ที่เคยต่อสู้เรียกร้องเพ่ือให้ได้มาถึงสิทธิและเสรีภาพที่จะทำให้สามารถรับรู้
ถึง “พลัง”เช่นว่านั้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในประวัติศาสตร์ของตะวันตก แต่สำหรับ
สังคมไทยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา ทั้งนี้ เพราะว่าสิทธิและเสรีภาพในแง่ของผู้เรียกร้องนั้นถึงแม้ว่า
จะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน (Individual) หรือกลุ่ม (Collective) ในเบื้องต้นก็ตามที 
แต่ในระดับของผลประโยชน์นั้น อาจมีการยกระดับให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า ด้วยการพิจารณาว่า
เป็นผลประโยชน์ในเรื่องใด หรือเป็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มซึ่งมีความสำคัญ
กว่าหรือไม่ หรือหากว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื ่องผลประโยชน์ส่วนตนที่ถูกกระทบแล้ว และผลกร ะทบ
ประการนั้นจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้ในอนาคตหรือไม่ หากว่ามีการกระทำเช่นนั้นต่อไป 
ภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งมีการยอมรับในอำนาจของผู้ปกครองในลักษณะอุปถัมภ์ กระบวนการ
ทางปฏิบัติอาจจะทำให้เห็นว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นการเอื้อเฟื้อของผู้ปกครองมากกว่าเป็นสิ่ งที่ได้มา
จากการเรียกร้องด้วยวิธีการที่รุนแรงหรือการเผชิญหน้าเท่านั้น แต่กระบวนการดังกล่าวอาจจะใช้
ไม่ได้ หากว่าผู้ปกครองใช้อำนาจในลักษณะเผด็จการและทั้งสองกรณีระดับของการเรียกร้องและ
วิธีการเรียกร้องจึงแตกต่างกันแต่ปัญหาที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนั้นคือ เมื่อ ใดจะรู้ว่าผู้ปกครองใช้
อำนาจในลักษณะเผด็จการหรือไม่ การพิจารณาในเรื ่องนี ้หากยึดหลักการการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว ดูเหมือนว่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งระหว่างผู้ปกครองและประชาชน 
แต่ในกรณีเดียวกันนี้อาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นได้ระหว่างกลุ่มในสังคมนั้น ซึ่งส่วนนี้มี
ความสำคัญมาก หากว่าไม่สามารถใช้มาตรการที่สร้างความเข้าใจให้บังเกิดขึ้นได้แทนที่จะใช้อำนาจ
เด็ดขาด (หรือกฎหมายที่เด็ดขาด) ในการแก้ไขปัญหา และวิธีการที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ใช้กันมา
เนิ่นนานแล้วในอดีตและในสังคมไทยก็คือ การแก้ไขปัญหาด้วยการไกล่เกลี่ยโดยให้ทุกฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องดังกล่าวได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยความ
สมัครใจและบริสุทธิ์ใจ ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงจึงต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจกันของทุก
ฝ่ายและเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สรุปได้ว ่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองการปกครองไทยมีในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ๑๕ ฉบับ จาก ๒๐ ฉบับ พัฒนาการเรื่องสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครอง
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ไทยเป็นเหตุอ้างความชอบธรรมของผู้ปกครองมากกว่าที่จะต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนอย่างแท้จริง และมักมิได้มีที่มาจากการเรียกร้องของประชาชนเอง แนวคิดเรื่องอำนาจ
นิยมของผู้ปกครองเชิงอนุรักษ์นิยมดูเหมือนว่าจะไปกันไม่ได้กับข้อเรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การให้การรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ใน
กฎหมายจึงเป็นหลักประกันพื้นฐานในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน เป็นผลของการต่อสู้
เพื่อให้มีการประกันสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนประกันความเสมอภาคกันภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพในระดับของประชาชนไม่ได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องมีการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายในรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริง
จึงต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจกันของทุกฝ่ายและเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในปัจจุบัน  
และอนาคต 

๒.๒.๔ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ถูกตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อธำรงคงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
และนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชา
ราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ผู้วิจัยขอนำเสนอสิทธิและ
เสรีภาพที่อยู่คู่กัน สิทธิและเสรีภาพแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล และ ระดับสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้๑๐๖ 

๑. สิทธิและเสรีภาพ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นอำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ 
ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ และความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้ตามที่ตน
ปรารถนาโดยไม่ม ีอ ุปสรรคขัดขวาง แต่ต ้องอยู ่ภายใต้กฎหมายกำหนด ในร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.๑ ในระดับบุคคล ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕) 

๒. การจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพด้วยการตรากฎหมาย (มาตรา ๒๖) 

๓. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (มาตรา ๒๘) 

๔. ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองไม่ได้ (มาตรา ๔๙) 

๑.๒ ในระดับสังคมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

 
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก, ๖ เมษายน 

๒๕๖๐, หน้า ๗-๑๓. 
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๒. สิทธิ 

สิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่าง
อิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด  และอยู่ภายใต้กฎหมาย
กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๒.๑ ในระดับบุคคล ประกอบด้วย ๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว (มาตรา ๓๒) 

๒. ทรัพย์สินและการสืบมรดก (มาตรา ๓๗) 

๓. ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง (มาตรา ๔๖) 

๔. ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ (มาตรา ๔๗) 

๕. มารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร (มาตรา ๔๘) 

๒.๒ ในระดับสังคม ประกอบด้วย ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะ (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และ (๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำ 
(มาตรา ๔๑) 

๒. บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  (๒) จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ (๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน และ (๔) จัดให้มีระบบ
สวัสดิการของชุมชน (มาตรา ๔๓) 

๓. เสรีภาพ 

เสรีภาพเป็นความสามารถที ่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้ตามที ่ตน
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด และอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๓.๑ ในระดับบุคคล ประกอบด้วย ๙ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาของตน (มาตรา ๓๑) 

๒. ในเคหสถาน (มาตรา ๓๓) 

๓. การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๓๔) 
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๔. วิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (มาตรา ๓๕) 

๕. การติดต่อสื่อสาร (มาตรา ๓๖) 

๖. การเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ (มาตรา ๓๘) 

๗. การประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๐) 

๘. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา ๔๔) 

๙. การรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง (มาตรา ๔๕) 

๓.๒ ในระดับสังคม ประกอบด้วย ๑ เรื ่อง คือ การรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน (มาตรา ๔๒) 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สามารถแบ่งได้เป็น ๓ อย่าง คือ (๑) สิทธิและเสรีภาพมีอยู่ ๔ เรื ่อง  คือ สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพด้วยการตรากฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย และใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองไม่ได้ (๒) สิทธิ มีอยู่ ๗ เรื่องใน
ระดับบุคคล ๕ เรื่อง คือ ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว ทรัพย์สินและการสืบ
มรดก ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และมารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตร และในระดับสังคม ๒ เรื่อง คือ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนื่องจากการกระทำ และบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
ว ัฒนธรรม ขนบธรรมเน ียมและจาร ีตประเพณี จ ัดการ บำร ุงร ักษา และใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าชื ่อกันเพื ่อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีระบบ
สวัสดิการของชุมชน และ (๓) เสรีภาพ มีอยู่ ๑๐ เรื่องในระดับบุคคล ๙ เรื่อง คือ การถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน  ในเคหสถาน การแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื ่น วิชาชีพ
สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
การติดต่อสื่อสาร การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การประกอบอาชีพ การชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ และการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง และในระดับสังคม ๑ 
เรื่อง คือ การรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

๒.๓ สรุปวิเคราะห์ 
แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป สามารถสรุปได้ ๒ ประเด็น คือ 

ตามแนวความคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์
อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร รวมไปถึง
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จริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย  

และตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์และหลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความ
น่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และมีความรอบรู้ในการปกครองโดย  
ไม่ปกครอง โดยมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และ
เรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้ทราบถึงวิถีแห่งธรรมชาติและศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่
จะต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือ
การกระทำโดยไม่กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของ
ประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศโดยกำหนดรูปแบบของ
รัฐว่าเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม ระบอบการปกครองของรัฐรวมทั้งสถาบัน และองค์กรการ ใช้อำนาจ
อธิปไตยในการปกครองรัฐ โดยประเภทของรัฐธรรมนูญที่เป็นที่นิยมของนานาอารยประเทศแบ่งเป็น 
๒ ประเภท คือ ๑) รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (La Constitution ecrite) เป็นรัฐธรรมนูญที่มี
บทบัญญัติรวมในเอกสารฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับเป็นตัวบทกฎหมายที่ผู้บัญญัติรัฐธรรมนูญได้ขีด
เขียนไว้ และ ๒) รัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญจารีตประเพณี 
(La Constitution Contumiere) เป ็นร ัฐธรรมน ูญแบบจาร ีตประเพณี โดยม ีโครงสร ้างของ 
รัฐธรรมนูญจึงเป็นโครงสร้างแสดงให้เห็นภาพโครงสร้างและองคาพยบของรัฐในภาพรวมว่ารัฐนั้ น     
มีโครงสร้างการปกครองเป็นแบบใด มีองค์กรหลักในการใช้อำนาจสูงสุดของรัฐมีองค์กรใดบ้าง มีการ
กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร และมีเรื่องใดบ้าง และรัฐธรรมนูญ
เป็นรากฐานของระบบกฎหมายทั้งหมด และรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดตั้งสถาบันหรือองค์กรทางการเมือง
ของรัฐขึ้น และก็ใช้อำนาจทางการเมืองที่เป็นอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยทำให้อำนาจการเมือง
เป็นอำนาจสูงสุดของผู้ปกครองประเทศ 

รัฐธรรมนูญในฐานะท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิตามกฎหมาย
มหาชนอันเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคล
ในอันที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลอ่ืน และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด
ได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในการกำหนดตนเองโดยอิสระที่จะกระทำการอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้รัฐหรือบุคคลอื่นดำเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยให้การใช้เสรีภาพของตนบรรลุผลหรือสะดวกขึ้น และ 
เมื่อบุคคลนั้นใช้สิทธิในเสรีภาพเรื่องใดที่กฎหมายกำหนดให้แล้ว รัฐหรือบุคคลอื่นมีหน้าที่เพียงว่า ต้อง
ไม่เข้าไปรบกวนการใช้เสรีภาพของบุคคลเท่านั้น และมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 
ประกอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมี
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ



๑๐๑ 

 

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

พัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย ปรากฏอยู ่ ใน
รัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๒๐ ที่ไม่ได้กล่าวสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ 
ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ ๑ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 
๒๔๗๕ ฉบับที่ ๗ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ฉบับที่ ๙ ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕  ฉบับที ่ ๑๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ และฉบับที่ ๑๔ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่เหลือ
อีก ๑๕ ฉบับได้กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีแนวคิดสิทธิและ เสรีภาพ
ทางการเมืองการปกครองไทย มีในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑๕ ฉบับจาก ๒๐ ฉบับ พัฒนาการเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทยเป็นเหตุอ้างความชอบธรรมของผู้ปกครองมากกว่าที่
จะต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง และมักมิได้มีที่มาจากกา ร
เรียกร้องของประชาชนเอง แนวคิดเรื่องอำนาจนิยมของผู้ปกครองเชิงอนุรักษ์นิยมดูเหมือนว่าจะไปกัน
ไม่ได้กับข้อเรียกร้องให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้อุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ในกฎหมายจึงเป็นหลักประกันพื้นฐานในการ
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน เป็นผลของการต่อสู ้เพื ่อให้มีการประกันสิทธิและเสรีภาพ 
ตลอดจนประกันความเสมอภาคกันภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพในระดับของ
ประชาชนไม่ได้มีความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ อย่าง
มากมายในรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงจึงต้องมีพื้นฐานจากความเข้าใจกันของ     
ทุกฝ่ายและเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ถูกตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อธำรงคงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาว
ไทย และนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณา
ประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย



  

 

บทท่ี ๓ 
 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร ์
 

ในการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) ใน
การศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ ในที่นี้ ผู้วิจัยมีจุดหมายเพ่ือ
สำรวจภาพรวมขององค์ความรู้การวิจัยว่าดำเนินการไปในทิศทางใด และมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่นักวิชาการได้ศึกษามาแล้ว และเพ่ือชี้ให้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่
นักวิชาการยังไม่ได้ศึกษา และที่ศึกษาแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุม โดยที่ผู้วิจัยขอนำเสนอรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย 

๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
๓.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า 
๓.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม 
๓.๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ ์

๓.๒ หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๓.๓ สรุปวิเคราะห์ 

๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
ในเรื่องของแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ คือ 

สิทธิ ในภาษาบาลีเขียนว่า “สิทธิ” ประกอบรูปมาจาก สิฐ ธาตุ ในความสําเร็จ + ติ ปัจจัย 
แปลง ติ เป็น ทธิ ลบ ธุ ที่สุดธาตุ สําเร็จรูปเป็นสิทธิ แปลตามศัพท์ได้ว่า ความสําเร็จ หมายถึง การ
กระทําสําเร็จ ความสําเร็จ ความรุ่งเรือง และในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย
สิทธิหรือสิทธิ์ เป็นคํานาม หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมและอํานาจที่กฎหมายรับรองให้กระทําการ
ใดๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของคนอ่ืน ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า right๑ 

เสรีภาพ ประกอบมาจาก ๒ ศัพท์ คือ เสรี+ภาพ คําว่า “เสรี” มาจากรากศัพท์ ส ตัดมา
จาก สก แปลว่า ของตนเอง + อิ ธาตุ ในความไป เป็นไป + อี ปัจจัย แผลง อิ เป็น เอ ลง ร อาคม 
ระหว่าง อิ ธาตุ + อี ปัจจัย (อิ+ร+อี) สําเร็จรูปเป็น เสรี แปลตามศัพท์ได้ว่า ผู้มีความเป็นไป ด้วย

 
๑ ทองย้อย แสงส ินส ัย, สิทธิ , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://dhamtara.com/?p=4724 [๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔] 



๑๐๓ 

 

ตนเองเป็นปกติ หมายถึง ตามใจตนเอง เป็นอิสระ ตามใจชอบ และคําว่า ภาพ ภาษาบาลีใช้คําว่า 
ภาว รากศัพท์มาจาก ภู ธาตุ ในความมี ความเป็น + ณ ปัจจัย ลบ ณ แผลง อู เป็น โอ แปลงโอ เป็น 
อาว สําเร็จรูปเป็น ภาว แปลตามศัพท์ได้ว่า ความมี ความเป็น เมื่อนํา เสรี  + ภาพ = เสรีภาพ แปล
ตามรูปศัพท์ได้ว่า ภาวะแห่งผู้มีอิสระ และในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมาย 
เสรีภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง 
ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า freedom หรือ Liberty๒ 

การเมืองในภาษาอังกฤษใช้คําว่า “politics” เมื่อนําไปค้นในพจนานุกรมอังกฤษ-บาลี 
แปลคําว่า politics เป็นภาษาบาลีได้ ๓ ประกอบด้วย ๓ 

๑. นาคริก (najarika) ประกอบรูปมาจาก นคร แปลว่า เมืองหรือบ้านเมือง + ณิก 
ปัจจัย ลบ ณ ยึดเสียง อะ ที่ต้นคําคือ น-(คร) เป็นอา = นคร+ณิก สําเร็จรูปเป็น นาคริก แปลตาม 
ศัพท์ได้ว่า เกี่ยวกับการเมือง หมายถึง กิจการหรือการปฏิบัติทั้งปวงอันเก่ียวกับการบริหารบ้านเมือง  

๒. ชนหิตการี (janahitakarī) ประกอบรูปมาจาก ชน แปลว่า ประชาชน + หิต 
แปลว่า ประโยชน์ + การ แปลว่า ผู้กระทํา เท่ากับ ชน + หิต =ชนหิต แปลว่า ผลประโยชน์ของ
ประชาชน ชนหิต+การี=ชนหิตการี แปลว่า ผู้กระทําการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน หมายถึง 
ต้องเป็นกิจที่ทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและพวกพ้อง  

๓. อุปายทกฺข (upayadakkha) ประกอบรูปมาจาก อุปาย+ทกฺข อุปาย แปลตาม
ศัพท์ได้ว่า กลวิธีเป็นเหตุให้ถึงความชนะศัตรู วิธีเป็นเหตุให้เข้าถึง การเข้าใกล้ หมายถึง หนทาง วิธี 
กลวิธี เล่ห์กล เล่ห์เหลี่ยม และ ทกฺข แปลตามศัพท์ได้ว่า ผู้รุ่งเรืองในความฉลาด ผู้เจริญในกุศลธรรม 
ผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่ หมายถึง ขยัน ฉลาด สามารถ ชํานาญ คล่องแคล้ว สันทัด สะดวก 
ในภาษาไทยหมายถึง ทักษะ หมายความถึง ความชํานาญ อุปาย+ทกฺข=อุปายทกฺข แปลความตาม
ศัพท์ได้ว่า ฉลาดในอุบาย หมายถึง ฉลาดในวิธีการอันแยบคาย ฉลาดในเล่ห์กล ฉลาดในเล่ห์เหลี่ยมที่
จะกระทําผลประโยชน์ของประชาชน ดังคํากล่าวว่า อยู่ได้แค่กาย ถ้าเป็นนายของประชาชน อยู่ได้
คงทน ถ้าเอาประชาชนเป็นนาย  

จากการที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิเป็นการกระทําสําเร็จ หมายถึง อํานาจอันชอบ
ธรรมและอํานาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กระทําการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่
กระทบสิทธิของคนอื่น เสรีภาพเป็นภาวะแห่งผู้มีอิสระ หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ 
ได้ตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง และการเมืองประกอบด้วย นาคริก คือกิจการหรือการ
ปฏิบัติทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง ชนหิตการี คือกิจที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

 
๒ ทองย้อย แสงสินสัย, เสรีภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://dhamtara.com/?p=4887 [๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔] 
๓ ทองย้อย แสงสินสัย, การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://dhamtara.com/?p=3290 [๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔] 



๑๐๔ 

 

เท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวและพวกพ้อง และอุปายทกฺข คือฉลาดในวิธีการอันแยบคายที่จะ
กระทําผลประโยชน์ของประชาชน 

ผู้วิจัยขอนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ๓ เรื่อง คือ ตามแนวของพระพุทธเจ้า 
พุทธธรรม และพระสงฆ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธศาสนามองว่าการเมืองต้องเป็นเรื่องเพื่อคนหมู่มาก เมื่อคนมากขึ้น ปัญหาที่
ตามมาก็คือจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้อย่างไร ก็ต้องมีการจัดระบบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เพ่ือ
ประโยชน์ของตัวผู้จัดเอง ดังนั้น เรื่องการเมืองที่บริสุทธิ์ ก็เป็นเรื่องของศีลธรรม การเมืองเป็นเรื่องที่มี
หัวใจเป็นศีลธรรมโดยตรง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะถูกต้องไม่ได้ คือ มันจะไปตามความต้องการของ
คนบางหมู่บางคณะเท่านั้นเอง กลายเป็นการเมืองที่ทุจริตหรือเป็นการเมืองที่ปลอม เทียม สร้างความ
ยุ่งยากข้ึนในหมู่มนุษย์ แทนที่จะสร้างสันติภาพ ฉะนั้น เมื่อจะเอาความถูกต้องก็ต้องเล็งถึงการถูกต้อง
จริง ๆ คือถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 

ในทางการเมืองในมุมมองทางพระพุทธศาสนา ศีลธรรมจึงมีความสำคัญมาก คือเป็นสิ่งที่
ทำให้อุดมการณ์ของมนุษย์ทุกชนิดไม่เป็นปัญหา หรือถ้าจะเผอิญเกิดปัญหาขึ้นมา ก็แก้ได้ด้วยความ  
มีอยู่แห่งศีลธรรมนั่นเอง ข้อนี้เป็นธรรมสัจจะที่ตายตัว ถ้าธรรมสัจจะในส่วนนี้ผิดไป อุดมคติทั้งหลายก็
ผิดไป อุดมการณ์ทางการเมืองโดยตรงนี้ก็จะเสียไป จึงต้องย้อนไปหาสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม ในฐานะ
เป็นรากฐานของอุดมคติทั้งหลาย  

คำว่า สี-ละ หรือศีลนี้ แปลว่า ปกติ อะไรที่คงอยู่ตามปกติ ก็เรียกว่า สี-ละ หรือ ทำอยู่เป็น
ปกติ ไม่ผิดแปลกออกไป นี้ก็เรียกว่า สี-ละ ถ้าผิดปกติก็เรียกว่าไม่ใช่ สี-ละ ใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติ
เรียกว่า “ศีล” คือ การทำให้ปกตินั ่นเอง การฆ่ากันไม่ใช่ปกติ ต่อเมื่ อไม่ฆ่ากันจึงเรียกว่าปกติ 
ความหมายของคำว่า“ธรรม”มีความหมายหลายอย่าง ความหมายทั่วไป หมายความว่า “ทรงตัวอยู่” 
คำว่า ธรรม นี้ แปลว่า ทรงตัวอยู่ ฉะนั้น “ศีลธรรม” ก็แปลว่า “การทรงตัวอยู่อย่างปกต”ิ นั่นเอง๔ 

ความหมายของศีลธรรมในมิติทางอาการตามธรรมชาติ ก็เอาปรากฏการณ์ของธรรมชาติ
แท้เป็นหลัก เมื่อพูดถึงธรรมชาติก็เล็งถึงธรรมชาติตามธรรมดาที่แวดล้อมอยู่ทั่ว ๆ ไป ของสิ่งที่มีชีวิต
ด้วย และของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแล้วจะปกติ เพราะมันมีกฎของธรรมชาติอยู่
อย่างหนึ่ง คือ ถ้าไม่ถึงสภาพปกติ หรือที่ควรจะอยู่ตามปกติแล้ว มันจะไม่หยุด มันจะต้องถูกผลักไสไป
กลิ้งไป จนกว่าจะไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกติที่สุด ที่มันจะอยู่ได้ แม้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ศีลธรรม คือ สิ่งที่
ทรงตัวอยู่โดยปกติ ที่เป็นตามธรรมชาติ  

ความหมายของศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนา การบัญญัตินั้นจะบัญญัติกันในรูป
วัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบประเพณี หรืออะไรก็ตาม เป็นเรื่องของการบัญญัติ ซึ่งมีหลายระดับ 

 
๔ ทองย ้อย แสงส ินส ัย,  ศ ีล ,  [ออนไลน์ ], แหล ่งท ี ่มา : https://dhamtara.com/?p=2695 [๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔] 



๑๐๕ 

 

หลายยุค หลายสมัย ศีลธรรมจึงเปลี่ยนรูป เปลี่ยนแบบ ทำให้ต้องบัญญัติ การบัญญัติก็เพื่อทำให้เกิด
ความสงบ ศีลธรรมตามความหมายของการบัญญัติทางศาสนา ล้วนแต่มุ่งหมายความสงบทุกระดับ   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหมายที่สื่อไปยังสิทธิและเสรีภาพที่แฝงเร้นอยู่ในเรื่องข้างต้น ดังที่ปรากฏใน
สีลสูตร ความว่า๕ 

“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ๖ และวิมุตติญาณทัสสนะ๗ 
การเห็น๘ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การได้ยิน๙ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การเข้าไปหา๑๐ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การ
เข้าไปนั่งใกล้๑๑ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การระลึกถึง๑๒ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การบวชตาม๑๓ ภิกษุเหล่านั้น
ก็ดี เรากล่าวว่า มีอุปการะมาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปาน
นั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการหลีกออก ๒ อย่าง คือ (๑) หลีกออกทางกาย (๒) หลีกออกทางจิต 
เขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึกตรึกถึงธรรมนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล มีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ อานิสงส์ ๕ 
ประการ อะไรบ้าง คือ 

 ๑. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมาก ซึ่งมีความไม่
ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๑ ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 

 ๒. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไป นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒ 
ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 

 ๓. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ จะเป็นขัตติยบริษัทก็ตาม พราหมณ
บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป นี้เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๓ ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 

 
๕ องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๖. 
๖ วิมุตติ ในท่ีนี้หมายถึงผลวิมุตติซึ่งเป็นโลกุตตระอย่างเดียว สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๘. 
๗ วิมุตติญาณทัสสนะ ในที่นี้หมายถึงปัจจเวกขณญาณซึ่งเป็นโลกิยะเท่านั้น สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/

๒๐๘. 
๘ การเห็น หมายถึง การเห็น ๒ อย่าง คือ การเห็นด้วยตาและการเห็นด้วยญาณ สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/

๑๘๔/๒๐๘. 
๙ การได้ยิน หมายถึง การได้ยินได้ฟังด้วยหูว่า พระขีณาสพชื่อโน้นอาศัยอยู่ในแว่นแคว้น ชนบท คาม 

นิคม วิหาร หรือในถ้ำช่ือโน้น สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๘. 
๑๐ การเข้าไปหา หมายถึง การเข้าไปหาพระอริยะด้วยความตั้งใจอย่างนี้ว่า เราจักถวายทาน จักถาม

ปัญหา จักฟังธรรม หรือจักทำสักการะ สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๘. 
๑๑ การเข้าไปนั่งใกล้ หมายถึง การเข้าไปนั่งใกล้เพื่อสอบถามปัญหา สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๘. 
๑๒ การระลึกถึง หมายถึง การระลึกถึงพระอริยะที่อยู่ในที่พักกลางคืนและกลางวัน หรือการระลึกถึง

โอวาท ของท่าน สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๙. 
๑๓ การบวช หมายถึง การทำจิตให้เลื่อมใสในพระอริยะแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนัก

ของท่าน สํ.ม.อ. (ไทย) ๓/๑๘๔/๒๐๙. 



๑๐๖ 

 

 ๔. บุคคลผู ้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไม่หลงลืมสติตาย นี ้เป็นอานิสงส์ประการที ่ ๔         
ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 

 ๕. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้เป็น
อานิสงส์ประการที่ ๕ ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้แล 
จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของ

พระพุทธเจ้าเป็นศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ดังปรากฏตารางที่ ๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า 
 

พระไตรปิฎก แนวคิดหลัก 
สีลสูตร ศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม 

ระเบียบ จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ 

 

จากตารางที่ ๓.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า  คือ 
ศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ 

๓.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม 

แนวคิดส ิทธ ิและเสร ีภาพทางการเม ืองตามแนวของพุทธธรรมตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสังคม
มนุษย์ และมีส่วนในการสนับสนุนหลักการของประชาธิปไตย เป็นต้นว่าหลักการที ่สำคัญของ
ประชาธิปไตย ๓ ประการคือ ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ทั้ง ๓ หลักการนี้มีปรากฏอยู่
ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ หลักการของความเสมอภาค ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าทุกคนมีความ
เท่าเทียมกันในข้อที่ว่า คนทุกคนตกอยู่ในอำนาจของกฎธรรมชาติเดียวกัน ทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ทุกคนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ทุกคนต้องได้รับผลตามที่ตนได้กระทำไว้ และโลกย่อมหมุน
ไปตามกรรมที่ทุกคนกระทำขึ้น๑๔ หลักการเสรีภาพนั้น พระพุทธศาสนาได้เน้นย้ำถึงเสรีภาพใน
ความคิด ความเชื่อ โดยไม่หลงเชื่อสิ่งใดโดยไม่ไตร่ตรอง ให้ยึดหลักกาลามสูตร๑๕ ในการพิจารณาว่าสิ่ง

 
๑๔ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต), พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ก.  
๑๕ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๔.  



๑๐๗ 

 

ใดถูก สิ่งใดผิด ส่วนในเรื่องภราดรภาพ พระพุทธศาสนามีหลักการของการเป็นพี่น้องกันด้วยกัน     
ทุกคน ดังนี้ 

๑. สันติภาพ หมายถึง ความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขัน้ต้นสุดจนกระทั่งถึง
ขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา 

๒. เสรีภาพ ตรงกับคำว่า ถึง “วิมุต”ิ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส 

๓. สมภาพ เป็นหลักธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมี
หน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 

๔. ภราดรภาพ เป็นหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม๑๖ 

การนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการเมืองเชิงอุดมคติก็เพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่เด่นชัดขึ้น โดยการตีความหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า 

๑. สันติภาพ สันติภาพในความหมายของทางพระพุทธศาสนา คือ การจัดสังคมให้
เป็นสังคมสุขสงบโดยไม่ต้องใช้อาชญา คือมีศีลธรรมเป็นรากฐานและการเมืองก็เป็นระบบศีลธรรม   
ไปด้วย เพราะว่าเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพ๑๗ สันติภาพในพระพุทธศาสนาและตามทัศนะของพุทธทาส
ภิกขุ หมายถึง ความมีสันติภาพ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นที่สุดจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้าย คือ  
นิพพาน  

พระพุทธศาสนาถือว่าปัญหาเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในโลก ความทุกข์เป็นเรื่องที่
สำคัญในทัศนะของพระพุทธศาสนาที่ต้องทำให้สิ้นไป เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาเล็กน้อยจนถึงปัญหาใหญ่สุด
ของมวลหมู่สัตว์ คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏฏ์ไม่รู้จักจบสิ้น ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้
แสดงหลักการที่เป็นทางเลือกสำหรับการหนีจากความทุกข์เหล่านั้น เรียกทางสายนั้นว่ามรรคมีองค์ ๘ 
ประการ มีความคิดเห็นถูกต้องดีงาม ความดำริถูกต้อง การพูดถูกต้อง การทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้อง การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง ความพยายามถูกต้อง การตั้งสติถูกต้อง การตั้งใจถูกต้อง  เป็นสุดท้าย  
ซึ่งกว่าจะถึงระดับนั้นได้พระพุทธศาสนาได้วางโครงสร้างเพ่ือเป้าหมายดังกล่าว ด้วยข้อปฏิบัติเรียกว่า
ไตรสิกขา  

สิกขาของพระพุทธศาสนา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติเป็นหลักสำหรับ
ศึกษา เพื่อเป็นทางที่จะทำให้ปัญหาหรือความทุกข์หมดไป ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ จนกว่าจะบรรลุถึง
เป้าหมายสูงสุดนั้นคือดับทุกข์ได้หมดจดเรียกว่านิพพาน๑๘ พุทธทาสภิกขุมีความเชื่อว่าความเห็นแก่ตัว 
(กิเลส) เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหา รวมทั้งปัญหาและข้อบกพร่องทางการเมืองด้วย  ในเรื ่องนี้      

 
๑๖ วีระ สมบูรณ์, พุทธทาสภิกขุ ธรรมะกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาร, ๒๕๕๐), หน้า 

๓๑๗. 
๑๗ พุทธทาส ภิกขุ, ฟ้าสางทางประชาธิปไตย, (ธรรมสภา : มปป.), หน้า ๓๑.  
๑๘ พระธรรมปิฏก (ป.อ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ :  ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๗.  



๑๐๘ 

 

พระไตรปิฏกมีข้อความแสดงถึงการเกิดความทุกข์ขึ้นในสังคมที่ เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์คือ
สมุทัย๑๙ พุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงความทุกข์ในอริยสัจจ์ว่าหมายถึงความเจ็บปวดทรมาน สิ่งที่น่า
เกลียดชัง ความว่างจากประโยชน์ที่ว่าเจ็บปวดทรมาน ทำให้ลำบากยุ่งยาก ที่ว่าสิ่งที่น่าเกลียดชัง
เพราะทุกสิ่งทั้งน่ารักและไม่น่ารัก ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงได้ หลอกลวง ที่ว่าว่างเปล่าไร้สาระแก่นสาร
คือว่างจากสาระท่ีไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เมื่อไปถือสิ่งที่ไม่มีสาระ ย่อมได้รับความเจ็บปวดเป็นทุกข์จึงเป็น
ข้าศึกของมนุษย์๒๐ ท่านสรุปว่า ความทุกข์เป็นข้าศึกของมนุษย์อันมีความเกิด แก่ เจ็บ ตายนั่นเอง 
ดังนั้น ความทุกข์จึงตรงกันข้ามกับความสุข ซึ่งท่านหมายถึงความสุขภายในหรือสภาวะสันติภาพทาง
จิตคือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด กล่าวคือบรมสุขหรือพระนิพพานนั่นเอง  

การเกิดความทุกข์ในสังคมตามหลักพระพุทธศาสนา จึงเริ่มต้นมาจากความเห็นผิด
หรือความไม่รู้ (อวิชชา) จนกลายเป็นกิเลส ฉะนั้น การดับทุกข์ได้ต้องดับที่เหตุจึงจะเกิดสันติภาพทาง
จิตของมนุษย์ ซึ่งการแสวงหาสันติภาพจะต้องมีความเชื่อมั่นในวิธีการที่พระพุทธศาสนากำหนดไว้โดย
การทดลองปฏิบัติจริง และการมีแบบอย่างของผู้บรรลุมรรคผลคือสันติภาพในระดับจิตทางปัญญา
และสังคมปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและสันติสุขใน
สังคม การรู้อย่างเป็นสัมมาทิฎฐิและสัมมาสติ๒๑ เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นสันติภาพถาวร คือ
ความหลุดพ้นจากทุกข์ ส่วนการอธิบายถึงนิพพานในฐานะที่เป็นบรมสุขที่ปรากฏในพระสุตันตปิฎก   
ก็คือการอธิบายว่าพระนิพพานเป็นภาวะแห่งการสิ้นกิเลส สิ้นความกระวนกระวายและปราศจาก
ความเร่าร้อน เป็นสภาวะที่เป็นความสุขสงบ ซึ่งหามีความสุขที่อ่ืนยิ่งกว่าไม่๒๒ 

พระพุทธองค์จึงตรัสบอกให้พระภิกษุทั้งหลายแสวงหาหนทางซึ่งจะเพ่ิมพูนความสงบ
นั้นให้เกิดมีในตน ความสงบในที่นี้หมายเอาพระนิพพานซึ่งเป็นบรมสุข ดังพระพุทธพจน์ว่า พวกท่าน
จงเพิ่มพูนทางแห่งความสงบนั้นแล นิพพาน พระสุคตแสดงไว้แล้ว ดังพระบาลีว่า๒๓ 

“สนฺติมคฺคเมวพฺรูหย นิพฺพานํ สุคเตน เทสิตํ”  

ลักษณะอีกประการหนึ่งที่แสดงภาวะเป็นบรมสุขของนิพพาน คือการแสดงว่าการ
กระทำทางกาย การพูดทางวาจา และใจของบุคคลผู้บรรลุนิพพานแล้ว ซึ่งหมายถึงพระอรหันต์
ทั้งหลายนั้นจะเป็นอาการที่สงบ ดังพระพุทธพจน์ว่าใจของบุคคล  (พระอรหันต์) ทั้งหลายนั้นเป็น
อาการท่ีสงบดังพระบาลีว่า๒๔ 

“สนฺติ ตสฺส มน ํโหติ สนฺตา วาจา กมฺมํ จ” 

 
๑๙ พระธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ :  ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๓๐๔. 
๒๐ พุทธทาส ภิกขุ, อริยสัจจ์สำหรับคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพิมพ์, ๒๕๑๙). 
๒๑ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๗. 
๒๒ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๒–๑๘๕/๙๐–๙๑. 
๒๓ ขุ. ธ. (บาลี) ๒๕/๒๘๕/๖๖. 
๒๔ ขุ. ธ. (บาลี) ๒๕/๙๖/๓๔. 



๑๐๙ 

 

สรุปได้ว่า ลักษณะของความสงบกาย วาจา ซึ่งเป็นความสงบภายนอก และความ
สงบใจซึ่งเป็นความสงบภายในของพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้ได้บรรลุนิพพานจึงเป็นไปเพื่อสันติสุข จึง
เป็นสิ่งที่แสดงถึงภาวะที่เป็นบรมสุขของพระนิพพาน เพราะเป็นสภาวะที่ปราศจากสรรพกิเลสเครื่อง
ทำให้เร่าร้อนทั้งปวง เป็นสภาวะที่ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีความหิวด้วยอำนาจกิเลส เป็นสภาวะ
ที่เป็นสุขสดใส สุขสงบ (สันติ) เป็นสภาวะสงบเย็น ประดุจน้ำดับกระหาย 

๒. เสรีภาพ เสรีภาพในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ตรงกับคำว่า “วิมุติ” หลุดพ้นไป
จากการครอบงำของกิเลส แต่เสรีภาพในความหมายทั่วไปหมายถึง “อำนาจของบุคคลในอันที่จะ
กระทำในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทำและที่จะไม่กระทำในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์กระทำ”๒๕ แต่เป็น
เสรีภาพภายนอกเท่านั้น ในทัศนะของพระพุทธศาสนากล่าวถึงเสรีภาพภายนอกไว้ ๔ ระดับ คือระดับ
ต่ำสุด หมายถึง ความมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ระดับท่ีสอง เป็นเสรีภาพที่จะทำตามใจชอบ
ภายในขอบเขตที่กำหนด เป็นเสรีภาพตามเงื่อนไข ระดับที่สาม เป็นเสรีภาพในความหมายของดุลย
ภาพ คือมีการรับรู้ว่าตนเองมีเสรีภาพ แต่ก็เห็นว่าเสรีภาพของตนต้องสัมพันธ์กับเสรีภาพของคนอ่ืน 
เสรีภาพระดับนี้คล้ายกับเสรีภาพตามเงื่อนไข แต่มีปัญญาท่ีเข้าใจตามความเป็นจริงเป็นกรอบการมอง 
จึงไม่ได้รู้ว่าขอบเขตจำกัดนั้นเป็นการบีบคั้นตนเอง ระดับที่สี่  คือเสรีภาพที่เป็นความพร้อมที่จะให้
โอกาสแก่คนอ่ืน เสรีภาพนี้มีความสำคัญมากกว่าระบอบประชาธิปไตย๒๖ 

นอกจากจะแบ่งออกตามระดับความสูงต่ำแล้ว เสรีภาพในทางพระพุทธศาสนายัง
แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ อีก ๔ ประเภท คือ  

๑. เสรีภาพทางกายภาพ หรือเสรีภาพภายในสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่น ความไม่ถูกบีบค้ันจากการขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค  

๒. เสรีภาพทางสังคม คือเสรีภาพในความสัมพันธ์กับผู ้อ ื ่น ชุมชน หรือ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่อยู่ท่ามกลางความ
รุนแรง การก่อการร้าย และภัยสงคราม  

๓. เสรีภาพทางอารมณ์ หรือ เสรีภาพทางจิต คือการไม่ถูกอำนาจกิเลสครอบงำ 
การมีคุณภาพจิต เช่น มีความเมตตากรุณา และการมีสุขภาพจิตดี เช่น แช่มชื่นแจ่มใส  

๔. เสรีภาพทางปัญญา คือการถูกบีบคั้นจากความไม่รู้ การรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ 
ตามความเป็นจริง๒๗ เสรีภาพสองประเภทแรกยังเป็นเสรีภาพภายนอก ขณะที่เสรีภาพสองประเภท
หลังเป็นเสรีภาพภายใน เสรีภาพภายนอก จะเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนเราได้เต็มที่ หากมีเสรีภาพภายใน
เป็นพื้นฐาน 

 
๒๕ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๗. 
๒๖ P.A. Payutto, Buddhist Solution for the Twenty-first Century, (Bangkok: 

BuddhadhammaFoundution, 1994), p. 4. 
๒๗ Ibid, pp. 50-51. 



๑๑๐ 

 

ดังนั้น เสรีภาพในพระพุทธศาสนา และเสรีภาพคือเสรีภาพในความหมายที่ ๓ และ
ความหมายที่ ๔ พระพุทธศาสนาถือหลักเสรีภาพเป็นคำสอนสำคัญคือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” แสดง
ถึงการยอมรับว่าผลดีหรือชั่วขึ้นกับ “กรรม” คือการกระทำของบุคคล คนเราเลือกกระทำกรรมได้    
จึงต้องรับผิดชอบผลการกระทำของตน วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนนั้นไม่ใช่การบังคับ 
แต่เป็นการอธิบายว่าควรละสิ่งชั่วเพราะอะไร ควรทำความดีเพราะอะไร คนเลือกอย่างไร  ก็ได้ผล  
อย่างนั้น๒๘ ดังนั้น การกระทำที่เป็น “กรรม” จะเป็นการกระทำที่ต้องรับผิดชอบทางธรรมคือมีการ
ตัดสินว่าดีหรือชั่ว โดยพิจารณาจากเจตนาและเสรีภาพในการกระทำดังกล่าว พระพุทธศาสนาให้
เสรีภาพแก่ทุกคนเท่าเทียมกันในการที่จะกระทำกรรมดีและเป็นคนดี  หรือกระทำกรรมชั่วและ     
เป็นคนชั่ว ไม่เลือกแบ่งบุคคลจากชาติชั้นวรรณะ พระพุทธเจ้าทรงให้สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลทุกคน
เสมอกัน ให้ทุกคนตระหนักว่า ตนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการที่จะกระทำตนให้    
ดีขึ้นหรือเลวลง ดังพุทธพจน์ว่า “เรามีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด     
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย กระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของ   
กรรมนั้น”๒๙ 

นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังให้เสรีภาพแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในด้านความเชื่อ 
ความคิด การแสดงเหตุผล การเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลมิให้เชื่อใครง่าย ๆ 
หากต้องการให้ใช้เหตุผลขบคิดด้วยตนเอง มิได้สนับสนุนให้ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนไม่ได้เห็นด้วยตนเอง 
พระพุทธศาสนาสนับสนุนให้มีเสรีภาพทางความคิด (โยนิโสมนสิการ) และเลือกแบบแผนที่ดี      
(ธรรมวิจัย) ด้วยตนเอง ดังปรากฏใน “กาลามสูตร” หรือเกสปุตติยสูตร ที่แสดงท่าทีที่คนทุกคนควรมี
ต่อศาสนารวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วย ตลอดไปจนถึงเรื่องราวที่บอกเล่าสืบต่อกันมาทุกอย่าง เป็นการ
เปิดโอกาสแก่เสรีภาพทางความคิด เพื่อเข้าถึงความจริง เป็นวิธีการแห่งปัญญาอย่างแท้จริง ความใน 
กาลามสูตรว่า 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า…เสด็จถึงเกสปุตตนิคม ถิ่นของกาลามะ (ชนวรรณะกษัตริย์
พวกหนึ่ง) พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมนั้นได้ทราบ…จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า…กราบ
ทูลว่า สมณพรหมณ์พวกหนึ่ง มาถึงเกสปุตตนิคม พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมนั้นได้ทราบ….
พูดเชิดชูแต่หลักคำสอนของตนพร้อมกับพูดกดขี่ดูถูกหลักคำสอนของผู้อื่น ครั้นสมณพราหมณ์
อีกพวกหนึ่งมาถึงเกสปุตตนิคม…(ก็พูดอย่างเดียวกัน) พวกข้าพเจ้าจึงมีความสงสัยว่า ในบรรดา
สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านี้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า เป็นการ
สมควรแล้วที่ท่านสงสัย ความสงสัยของท่านทั้งหลายเกิดในเหตุที่ควรสงสัย นี่แนะ ท่านผู้เป็น
ชาวกาลามะทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 

๑. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการฟังตามกันมา 
๒. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการถือสืบกันมา 

 
๒๘ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สามัคคีสาส์น จำกัด, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘๙. 
๒๙ องฺ. ป ฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙–๑๐๐. 



๑๑๑ 

 

๓. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการเล่าลือ 
๔. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการอ้างตำรา 
๕. อย่าปลงใจเชื่อ โดยตรรกะ 
๖. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการอนุมาน 
๗. อย่าปลงใจเชื่อ โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
๘. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน 
๙. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะท่าทางน่าเชื่อ 
๑๐. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านเป็นครูอาจารย์ของเรา  

เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เกื้อกูล…ใครยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพ่ือ
ความเสียหาย เพ่ือความทุกข์ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายพึงละเสีย…เมื่อใด ท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเอง
ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นของเกื้อกูล ใครยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข เมื่อนั้น 
ท่านทั้งหลายพึงถือปฏิบัติให้ถึง๓๐ 

พระสุตตันตปิฏกแสดงทัศนะการเข้าถึงการมีเสรีภาพภายใน เพ่ือเข้าถึงพระนิพพาน
ไว้ว่า บุคคลจะต้องกำจัดอวิชชา ตัณหา และอุปทาน ซึ่งเป็นกิเลสที่ปกปิดพระนิพพาน เป็นกิเลสที่
ก่อให้เกิดทุกข์ ดังนั้น บุคคลที่ต้องการความสุขและปราศจากความทุกข์ที่มารบกวนสภาพจิตของ
บุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสงบ ไม่มีความกังวลใด ๆ ทั้งสิ้น และการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติตามแนวทาง   
ที่ถูกต้อง กล่าวคือปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นทางอันประเสริฐ 
อันเกษม ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามถึงอมตรสได้ ดังพระพุทธพจน์ว่า“…อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนี้
แหละ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อละอวิชชา… ตัณหา…. อุปาทาน”๓๑ 

สรุปไดว้่า มรรคมีองค์ ๘ ประการนี้ เป็นธรรมที่ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติถึงความหลุดพ้น
จากกิเลส เป็นหนทางเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่การมีเสรีภาพภายในอย่างแท้จริง เป็นเสรีภาพทางจิต
เป็นการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือการบรรลุพระนิพพานนั่ นเอง นิพพานจึงหมายถึงสภาวะ     
ที่ความทุกข์และกิเลสดับลง เป็นภาวะที่จิตใจไม่ต้องเร่ าร้อนหรือเจ็บปวดด้วยอำนาจของกิเลสอีก
ต่อไป เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวที่มีอยู่ตลอดอนันตกาล เป็นที่ดับสิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวง เป็นการดับ
ความร้อนเพราะไฟที่เกิดจากกิเลส คือ ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นสภาวะพ้นจากการครอบงำ      
ของกิเลส ตรงกับเสรีภาพในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ เพราะเป็นสภาวะที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลส 
กรรม และวิบาก ซึ่งมีราคะ โทสะ และโมหะ เป็นมูลรากโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะแห่งปรมัตถธรรมสูงสุด
เป็นแดนดับกิเลสทั้งปวง 

๓. สมภาพ หรือความเสมอภาค สมภาพหรือความเสมอภาคเป็นหลักธรรมที่ว่า     
ทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะต้องมีหน้าที่ต่อสู้เพื่อความหลุดรอดจากความทุกข์ และ    
มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ความเสมอภาคเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา ความจริงแรกเริ่ม

 
๓๐ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๒๕. 
๓๑ สงฺ. ส. (ไทย) ๑๘/๕๐๘/๓๑๘–๓๑๗. 



๑๑๒ 

 

มนุษย์เกิดมามีความเท่าเทียมกัน แต่เมื่อมีการแบ่งงานกันทำ (Division of labor) จึงเกิดมีการแบ่ง
ชั้นวรรณะ๓๒ เมื่อมองความเป็นจริงทุกคนมีความเสมอภาค ในแง่ที่ว่าต่างก็เป็นเพื่อนร่วมเกิด  แก่    
เจ็บ ตาย เมื ่อแต่ละคนทำอะไรลงไปก็ได้รับผลกรรม ตามความความเหมาะสมกับการกระทำ        
โดยทั ่วหน้า ไม่เลือกว่าเป็นใครมาจากไหน ถ้าการที ่คนเราเกิดมาแตกต่างกันถือว่าเป็นความ           
ไม่เสมอภาค ความไม่เสมอภาคนี้เกิดมาจากผลกรรมของแต่บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นการที่ทุกคน      
อยู่ภายใต้กฏธรรมชาติเดียวกัน โดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ความเสมอภาคประการสำคัญที่ทุกคนมีก็
คือความเสมอภาคในการที่จะพัฒนาตนไปสู่ความหลุดพ้น ความเสมอภาคในทางพระพุทธศาสนาจึง   
มีความหมายกว้างและลึกซึ ้งกว่าความเสมอภาคทางประชาธิปไตยหรือระบอบการเมืองใด  ๆ          
“ที่คำนึงถึงเพียงในแง่กฎหมายไม่ได้ก้าวไกลไปถึงในทางความเป็นจริงใด  ๆ หรือไม่ได้เป็นความ    
เสมอภาคในทุกลักษณะ”๓๓ อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาก็คำนึงถึงความเสมอภาคในทางกฎหมาย
หรือทางวินัยด้วย ในการรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ไม่มีการจำกัดว่าเป็นชนชั้นวรรณะใด 
คนทุกชนชั้นวรรณะเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็มีความเท่าเทียมกัน การเคารพนับถือกันก็เป็นไปตาม
หลักพระธรรมวินัย ในแง่ธรรม ความเคารพคือการให้ความตระหนักและความสำคัญต่อกัน ให้เกียรติ
กัน ในวินัยมีกฎเกณฑ์ให้แสดงความเคารพจากผู้มาทีหลัง ในด้านความเป็นอยู่ภายนอกทุกคนมีโอกาส
ที่จะได้รับการแบ่งปันปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในสังคมนั้น  ๆ ดังพระพุทธพจน์ในอัคคัญญสูตรว่า 
“ทุกคนไม่ว่าเกิดในวรรณะไหน ก็อาจประกอบทางแห่งอกุศล คือทุจริตกาย วาจา ใจ ได้ด้วยกัน    
อาจงดเว้นทางอกุศล มีสุจริต กาย วาจา ใจ ได้ด้วยกัน “ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ธรรมเท่านั้น
เป็นของประเสริฐสุดในหมู่คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต”๓๔ พระพุทธพจน์นี้แสดงถึงความเสมอภาค
อย่างแท้จริงของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นจากเบื้องแรกไม่มีใครสูงส่งหรือต่ำต้อยกว่าใคร หากแต่มนุษย์มา
ทำการแบ่งแยกเกิดทิฐิมานะข้ึนมาเองจากการแบ่งงานกันทำ ยึดติดในหน้าที่การงานของตน ยกตนข่ม
ผู้อื่น แต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง  โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติและความประพฤติเป็นที่ตั้ง 

๔. ภราดรภาพ คือความเป็นพี่น้องกันโดยธรรม ในทางพระพุทธศาสนา ดังเช่น 
ระบบการถือนิสัยและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติต่อกันในสังคมสงฆ์สมัยพุทธกาล สะท้อน
ให้เห็นภราดรภาพในพระพุทธศาสนาที่เห็นว่า คนเราควรอยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักใคร่กัน 
ห่วงใยกันเหมือนเป็นญาติพี่น้อง เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หลักภราดรภาพ ที่แปรออกมาเป็น
ภาคปฏิบัตินั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงว่า ในสังสารวัฏที่ยาวนานนั้น คนเราล้วนเคยเป็นพ่อแม่      
พี่น้องกันมา๓๕ จึงควรปฏิบัติต่อกันอย่างญาติพี่น้อง ภราดรภาพในพระพุทธศาสนาจึงมีฐานที่หยั่ง     

 
๓๒ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑–๑๔๐/๘๓–๑๐๒. 
๓๓ มรกต สิงหแพทย์,“พุทธศาสนากับประชาธิปไตย งานวิจัยว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค

ในทัศนะของพุทธศาสนากับทัศนะประชาธิปไตย”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ๒, (มกราคม -เมษายน๒๕๓๘), หน้า 
๖๔.  

๓๔ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๑–๑๔๐/๘๓–๑๐๒.  
๓๕ ส.ํ นิ. (ไทย) ๑๖/๑๓๗–๑๔๒ ฉบับหลวง. 



๑๑๓ 

 

ลงลึกกว่าภราดรภาพตามแนวคิดตะวันตก ที่อยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิในฐานะที่มนุษย์เกิดมาเท่าเทียม
กัน จึงต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคกัน๓๖ 

พระพุทธศาสนาไม่เน้นให้เรียกร้องเอาจากผู้อื่น แต่เน้นการให้ผู้อื่นมากกว่า หากจะ
กล่าวว่า คนเรามีสิทธิที ่หมายถึงศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองย่อมจะเหมาะสมกว่า๓๗ ถ้าพิจารณา
ความหมายของคำว่า “ธรรม” ที่ได้จำแนกไว้ ๔ ความหมาย คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หน้าที่ที่
จะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ จะเห็นว่าการทำ
หน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั้นเอง พระพุทธศาสนาจึงเน้นความสำคัญของหน้าที่มากกว่าเน้นเรื่องสิทธิ 
การปล่อยวางถือว่าเป็นความคิดประเด็นหนึ่งในพระพุทธศาสนา การกระทำของบุคคลจึงเป็นไป    
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าจะคิดถึงเรื่องส่วนตัว คนในสังคมเข้าใจจุดมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่
ของตนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมแล้ว การถามหาเรื่องสิทธิจะเป็นเรื่องรองลงไป  

ดังนั้น ธรรมที่สนับสนุนหลักภราดรภาพในทางพระพุทธศาสนา คือ สาราณียธรรม๓๘ 
ซึ่งเป็นธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการหรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วม
ครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) เป็นฐานให้รักและเข้าใจกัน
มี ๖ ประการคือ  

๑. เมตตากายกรรม ทำต่อกันด้วยเมตตา คือแสดงไมตรีและหวังดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ 
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์  
สั่งสอนหรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  

๔. สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยธรรม    
แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕. สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

 
๓๖ อำนวย ยัสโสธา, “กระบวนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ในพุทธศาสนา การศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับแนวค ิดตะวันตก”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, ( มกราคม- เมษายน ๒๕๔๒), หน้า ๕๓. 
๓๗ บุญธรรม พูนทรัพย์, “มโนทัศน์เรื่องสิทธิไม่จำเป็นสำหรับพุทธศาสนา”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา 

๔, (พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๔๐) : ๔๗–๖๓. 
๓๘ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑. 



๑๑๔ 

 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน  
มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสำคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีง าม หรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๓๙ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
ของพุทธธรรมเป็นสันติภาพ เสรีภาพ สมภาพหรือความเสมอภาค และภราดรภาพ ดังปรากฏตาม
ตารางที่ ๓.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม 

 
หลักธรรม แนวคิดหลัก 

๑. สันติภาพ ความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุด จนกระทั่งถึง 
ขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา 

๒. เสรีภาพ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส 
๓. สมภาพ หรือความเสมอภาค ธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมี

หน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่
จะช่วยเหลือผู้อื่น 

๔. ภราดรภาพ หลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม 
 

ตารางที่ ๓.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม คือ (๑) 
สันติภาพ คือความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุด จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้าย คือนิพพาน 
เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา (๒) เสรีภาพคือ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำ
ของกิเลส (๓) สมภาพ หรือความเสมอภาค คือธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  และ (๔) 
ภราดรภาพ คือหลักความเป็นญาติพ่ีน้องกันโดยธรรม 

 
๓๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓–๒๔. 



๑๑๕ 

 

๓.๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของพระสงฆ์ ประกอบด้วย พระธรรมโกศาจารย์ 
(หลวงพ่อพุทธทาส) ๔๐ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ๔๑ และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร      
ธมฺมจิตฺโต) ๔๒ ได้นำเสนอแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ) 

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองที่เป็นแนวทางสำหรับวางเป็น
รากฐานความคิดในการสรรหาระบบการเมืองการปกครองที่ดีและเหมาะสม โดยวางรากฐานที่หนว่ย
ย่อยท่ีเล็กที่สุดคือคนแต่ละคนในสังคม เป็นหน่วยย่อยที่ไม่ได้อิสระแยกอยู่ต่างหากจากธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ทุกหน่วยทั้งคนสัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต อยู่ในระบบเดียวกัน นั้นคือระบบของการพึ่งพา   
อาศัยกัน โดยธรรมชาติเองมีระบบจัดการอยู่ในตัวแล้ว ทุกหน่วยมีบทบาทหน้าที่และสัมพันธ์กันกับ
หน่วยอื่น ๆ ทำให้ระบบใหญ่ดำรงอยู่ได้ทั้งสากลจักรวาล ระบบการเมืองตามธรรมชาติก็มีอยู่แล้วและ
ประจักษ์แจ้งแล้วว่าธรรมชาติสามารถบริหารจัดการสรรพสิ่งให้อาศัยอยู่รวมกันได้ โดยแต่ละหน่วย
ต่างพึ่งพาอาศัยกัน และมีบทบาทหน้าที่ของตนที่ทำให้เกิดการประสานกับหน่วยอื่น ๆ เรียกว่าระบบ
ศีลธรรมตามธรรมชาติ ระบบศีลธรรมตามธรรมชาติ เป็นระบบการเมืองที่มีอยู่แล้วและธรรมชาตกิ็ใช้
อยู่ แนวความคิดทางการเมือง จึงไม่ใช่การขบถต่อการปกครองตามธรรมชาติ มนุษย์ทุกสังคมต้อง
ยอมรับในอำนาจของธรรมชาติและระบบการเมืองที่ธรรมชาติใช้อยู่  การจัดระบบการปกครองที่เป็น
ความคิดของมนุษย์เพื่อใช้ปกครองมนุษย์และจัดสรรประโยชน์จากธรรมชาติ ทำให้เกิดความคิดว่า
มนุษย์เป็นสัตว์เสรีมีอิสรภาพ มีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและประโยชน์ส่วนเกินจากธรรมชาติ เป็น
ระบบที่ส่งเสริมความโลภ เมื่อทรัพยากรมีจำกัดและจำนวนของประชากรเพิ่มมากขึ้นระบบการ
ปกครองที่มนุษย์สร้างขึ้นตามแนวความคิดนี้  จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจน ทั้งนี้ เพราะระบบการเมืองการปกครองที่ใช้อยู่นั้นเป็นระบบที่สร้างปัญหา
อยู่ในตัวของมันเอง๔๓ 

แนวความคิดทางการเมืองจึงต้องการจินตนาการใหม่ เพื่อสร้างอุดมคติใหม่ ไม่ใช่
เพียงเพื่อประโยชน์เฉพาะมนุษย์ แต่จะต้องรักษาความสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ด้วย แนวความคิดทางการเมืองจึงต้องมองให้เห็นความจริงที ่ว ่ามนุษย์ไม่สามารถจะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยปราศจากความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ การพัฒนาเพื่อสร้างวัตถุและสินค้าเพื่อให้

 
๔๐ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙).. 
๔๑ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒).. 
๔๒ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
๔๓ พุทธทาสภิกข,ุ ธัมมิกสังคมนิยม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๖), หน้า ๑๗. 



๑๑๖ 

 

มนุษย์ได้บริโภคเพื ่อหาความสะดวกสบายนั้นเป็นความคิดที่ผิดพลาดทำให้ธรรมชาติถูกทำลาย 
ก่อให้เกิดมลภาวะขึ้นในธรรมชาติและสังคมของมนุษย์เอง จินตนาการใหม่สำหรับความคิดที่ถูกต้อง
ทางการเมือง จึงเป็นเรื่องของศีลธรรม และศาสนาทุกศาสนามีหลักการเพื่อส่งเสริมระบบศีลธรรมนี้
อยู่ทุกศาสนา เพราะทุกศาสนามีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น พื้นฐาน
ความคิดทางการเมืองจึงเป็นเรื่องศีลธรรมหรือศาสนานั่นเอง และถ้าทำให้ศาสนากับการเมืองลงรอย
กันได้ ก็จะก่อให้เกิดพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้องตามระบบธรรมชาติที่มี
อยู่แล้ว๔๔ 

แนวความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นทัศนะหนึ่งที่มีมุมมองการเมือง
จากหลักศาสนา โดยมีข้อคิดที่นำเสนอว่าศาสนานั้นมีหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในทางการเมืองได้ 
และทำให้การเมืองดำเนินไปถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขแก่คนส่วนใหญ่ได้ ท่านพุทธทาสภิกขุจึงได้
นำเสนอแนวทางเพื่อวางกรอบความคิดเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือสร้างทฤษฎีทางการเมืองขึ้น  
โดยยึดหลักศีลธรรมคือความถูกต้องตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ขัดกับกฎธรรมชาติ 

ท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ทัศนะไว้ว่า ระบบการเมืองที่นักปรัชญาแต่ละท่านคิดกันและ
นำเสนอกันนั้น มีพื้นฐานความคิดและมุมมองที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น เมื่ อความคิดเริ่มแรกไม่เป็น
สัมมาทิฏฐิก็จะทำให้มุมมองในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด แนวความคิดทางการเมืองของพวกเขาจึงไม่
สามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ผลสำเร็จสมบูรณ์และถูกต้องได้ ความคิดที่ผิดพลาดคือการ
ยอมรับแนวความคิดทางด้านวัตถุนิยมว่าเป็นความจริง สสารหรือวัตถุคือความจริงและมีอิทธิพลเหนือจิต 
นักปรัชญาทั้งหลายจึงพยายามพัฒนาแนวความคิดทางการเมืองโดยยึดหลักพัฒนาวัตถุมากกว่าการ
พัฒนาจิตใจ ผลที่ได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ก็คือความเจริญและการพัฒนาทางด้านวัตถุ
มากกว่าการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม ความคิดทางด้านวัตถุพัฒนามากยิ่งขึ้น
เท่าใด มันก็ได้สร้างปัญหาและส่งผลกระทบทั้งคนและสภาพแวดล้อม มนุษย์จึงถูกครอบงำด้วย
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ แทนที่มนุษย์จะใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ กลับกลายเป็นใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อผลิตสินค้าและอาวุธ การเมืองแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับกลายเป็นเครื่องมือ
แสวงหาอำนาจและผลประโยชน์๔๕ 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นท่านพุทธทาสภิกขุจึงสรุปว่า มาจากการที่มนุษย์ถูกครอบงำ
ด้วยความคิดแบบวัตถุนิยม ทำให้มนุษย์ไม่มีความละอายและไม่สนใจใยดีต่อหลักศีลธรรม ความคิด
วัตถุนิยมที ่มุ ่งส่งเสริมความทะเยอทะยานที่เห็นว่า ตัณหาคือการพัฒนาความทะเยอทะยานคือ
ความคิดก้าวหน้า ได้ส่งเสริมคนให้เห็นผิดมากยิ่งขึ้น ความเกื้อกูลกันในสังคมจึงลดหายไป มนุษย์ทำ
ตัวเป็นนายเหนือธรรมชาติ ซึ ่งเป็นความคิดที่ผิดพลาดและอันตราย การเมืองเมื่อกลายเป็นการ

 
๔๔ ชลธี ยังตรง, “ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ” , วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๖๐. 
๔๕ พุทธทาสภิกข,ุ การเมืองกับธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๓๑), หน้า ๗๙–

๘๐. 



๑๑๗ 

 

แสวงหาอำนาจ ผลที่ได้จากการเมืองจึงไม่ใช่การแก้ปัญหา ถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องสร้างอุดมการณ์ทาง
การเมืองใหม่ เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ เลิกมองสิ่งต่าง ๆ แบบแบ่งแยกส่วน 
มนุษย์ไม่ใช่นายเหนือธรรมชาติ แต่ธรรมชาติทั้งคนสัตว์และสิ่งต่าง ๆ ล้วนอาศัยกันอยู่ในระบบที่
เกื้อกูลกัน ไม่มีสิ่งใดที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างอิสรเสรี ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอยู่ได้อย่างโดด ๆ การเมืองใน
ทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุจึงเป็นการวางรากฐานความคิดในเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารและ
การจัดการแบบมองรอบด้าน 

สังคมปัจจุบันเป็นเสมือนสังคมที่ไม่มีชีวิต เพราะถูกชำแหละออกเป็นส่วน ๆ และไป
ถือหลักให้มีการไหลเข้าไหลออกโดยเสรีในรูปการค้าเสรี การเงินเสรี เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง สุขภาพ การศึกษา แยกจากกันเป็นส่วนๆ คิดและทำกันเป็น
ส่วนๆ เงินตราก็ทำให้สรรพสิ่งแยกกันเป็นส่วน ๆ เมื่อสังขารของสังคมถูกชำแหละออกจากกันแล้ว จิต
วิญญาณของสังคมมนุษย์ก็สลายตามไปด้วย เมื่อวิญาณหายไปสังคมจึงเหมือนสังคมที่ตายแล้วขาด
พลังชีวิตที่จะยึดกุมกันเป็นองค์รวมจึงเกิดการแตกสลายทางสังคม ดังนั้น  จึงถึงเวลาที่มนุษย์จะร่วม
สร้างระบบการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีชีวิต ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และศักยภาพแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์๔๖ 

มนุษย์ต้องการการเรียนรู้ใหม่ที่จะรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร 
และในทุกเรื ่อง ทั้งในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในวัด ในมหาวิทยาลัย การรวมตัวร่วมคิด     
ร่วมทำ หรือที่เราเรียกกันว่า ความเป็นชุมชน (Community) หรือ ความเป็นประชาคม หมายถึงการ
รวมตัวร่วมคิดร่วมทำในลักษณะใด ๆ ก็ได้คุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือ ความดี หรือที่เรียกว่า 
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นอยู่ที่พัฒนาการทางจิตวิญญาณ ให้พลังแก่มนุษย์ แก่องค์กรและแก่สังคม
ได้ใช้แบ่งปันความรักความเอื้ออาทรต่อกัน เงินมีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แต่ในเมื่อความโลภซึ่ง
เป็นกิเลสได้เข้าครอบงำอารยะธรรมของมนุษย์ เงินจึงถูกทำให้เป็นเครื่องมือของความโลภ เป็นสิ่งที่
สมมติขึ้นที่สะสมได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นมายา เงินได้ถูกความโลภของมนุษย์สร้างองคาพยพให้เป็น
สถาบันการเงิน เป็นตลาดเงิน และสถาปนาระบบเงินเป็นอำนาจสูงสุด (ธนาธิปไตย) แทรกซึมเข้าไป
ทุกอณูของสังคม ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ทำลายครอบครัว ทำลายชุมชน ทำลายโลก เพื่อความเติบโต
ของตัวเอง จิตวิญญาณคือระบบคุณค่าของมนุษย์ถูกกลืนกินหายไป และกลับทดแทนมาด้วยมูลค่า
ของเงิน มนุษย์จึงขาดพลังชีวิตและพลังทางสังคม นำไปสู่วิกฤตการณ์ของชีวิต วิกฤตการณ์ทางสังคม 
และการอยู่ร่วมกัน ทั้งสังคมบูชาเงิน เงินคือสัจธรรมสูงสุดของชีวิต  

ในครอบครัวที่มีระบบการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น ถ้าหากใช้หลักการแข่งขันเสรี 
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดเด็กจะตายหมด ครอบครัวจะล่ม
สลาย ครอบครัวจึงใช้หลักของการโอบอุ้มและเกื้อกูลกัน มนุษย์ทั้งโลกเกื้อกูลกัน ไม่ควรใช้หลักการ
แข่งขัน เพราะมนุษย์จะวิกฤตและตายกันหมด ทุกศาสนามีหลักธรรมะที่จะใช้เป็นที่พึ่งแก่โลกในทาง

 
๔๖ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๓๐. 



๑๑๘ 

 

การเมืองได้ ศาสนาทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยมเพราะศาสนาสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ๆ 
ไม่ใช่เพื่อคนเดียว หัวใจของศาสนาจึงเป็นลักษณะของสังคมนิยมไม่ใช่ปัจเจกนิยม 

ธัมมิกะ แปลว่า “ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ” ธรรมะคือความถูกต้อง ถูกต้องอย่างที่ไม่
มีทางที่จะผิด สังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ เป็นหัวใจของทุกศาสนาอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องนำเอา
ออกมาใช้ เอาออกมาใช้ให้หมดทุก ๆ ศาสนา เอาหลักธรรมทุกศาสนามารวมกันเป็นระบบธัมมิกสังคม
นิยมของโลกเพื ่อใช้กับคนทั้งโลกเมื ่อเอาหัวใจของทุก ๆ ศาสนามากองรวมกันก็จะเป็นระบบ 
ธัมมิกสังคมนิยมสำหรับจะเป็นที่พ่ึงในโลก ในที่สุดจะมองเห็นกันได้เองว่า เราเป็นสหธรรมิกกันได้๔๗ 

คำว่า สังคมนิยม ควรจะเป็นความหมายของคำว่า Politics โดยตรง เพราะ Politics 
นี้หมายถึง ปัญหาของคนมาก สังคมก็คือคนมาก “นิยม” ก็คือเพ่งเล็งเรื ่องที่เกี ่ยวกับคนมากนั้น      
ให้มองไปจนถึงเรื ่องของธรรมชาติ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของสังคมนิยมไม่ใช่เสรีนิยม 
เพราะความที่เป็นสังคมนิยมอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติของธรรมชาติ ทุกอย่างจึงรอดมาได้ ปัญหา
สังคมตั้งต้นตรงที่เริ่มมีการกอบโกย เริ่มมียุ้งฉาง เริ่มมีความคิดนึกท่ีจะสะสมกำลังทรัพย์ กำลังอำนาจ 
กำลังอะไรต่าง ๆ เพื่อจะเอาเปรียบคนอื่น ฉะนั้น ปัญหาทางสังคมนิยมก็เกิดขึ้นทันที เพราะว่ามนุษย์
แยกเดินทางไปเสียจากทางที่ “พระเจ้า” กำหนดให้แล้ว ส่วนที่ธรรมชาติหรือ “พระเจ้า” กำหนดให้
นั้นเป็นไปในรูปของสังคมนิยมท่ีถูกต้อง ซึ่งทำให้อยู่กันมาได้  

ปัจจุบันนี้คนเริ่มใช้เสรีนิยม ต้องการจะเอาให้มาก จนมีระบบเศรษฐกิจหลายระบบ
เกิดขึ้นมาเพื่อสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งมันเป็นเรื่องปั่นป่วนรวนเรทางศีลธรรมของธรรมชาติ คำว่า “ศีลธรรม
ตามธรรมชาติ” คือความเป็นปกติอยู่ได้ตามธรรมชาตินั่นเอง คือรากฐานแห่งคำว่าศีลธรรม เป็นปกติ
อยู่ได้โดยไม่มีเจตนาของผู้ใด คือรากฐานอันแท้จริงของศีลธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมนิยมที่สูงขึ้น
ไปตามลำดับ๔๘ สังคมนิยมจึงเป็นสิ่งที่ธรรมะจัดขึ้นหรือเป็นธรรมสัจจะของธรรมชาติมันจัดขึ้น ไม่ใช่
ใครจัด มนุษย์ไม่มีความสามารถอะไรที่จะไปจัด จัดคนหรือว่าจัดโลก หรือว่าจัดธรรมชาติ ฉะนั้น
ธรรมชาติอันลึกซึ้ง อันใหญ่หลวง มันจัดให้เป็นมาอย่างนี้ ให้รอดได้ในลักษณะอย่างนี้ ด้วยวิญญาณ
แห่งสังคมนิยม คือ เป็นธรรมสัจจะแห่งสังคมนิยม สังคมนิยมที่เป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติ เรียกว่า
สัจธรรมของธรรมชาติก็ได้ ที่จัดให้สิ่งต่าง ๆ เป็นมาในแบบนี้ในรูปนี้ มีความหมายเป็นสังคมนิยมโดย
สมบูรณ์ ในร่างกายคนนี้ก็ต้องมีระบบสังคมนิยมจึงรอดมาได้ ในหมู่บ้านก็มีระบบสังคมนิยมจึงรอดอยู่ได้ 
กระทั่งทั่วทั้งโลก ในระบบจักรวาลก็เป็นสังคมนิยม ถ้าไม่เป็นก็จะต้องวินาศ ทั้งหมดในสากลจักรวาล 
ก็เป็นระบบสังคมนิยม ดวงดาวมากมายในท้องฟ้านั้น อยู่กันด้วยระบบสังคมนิยม มันถูกต้องอยู่ตาม
ระบบสังคมนิยม 

 
๔๗ พุทธทาสภิกขุ, ศาสนิกชนต้อนรับการเมืองฯในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร? เทปธรรมบรรยายพิเศษ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓, สวนโมกข.์ 
๔๘ พุทธทาสภิกขุ, ความหมายของคำว่าศีลธรรม: อริยศีลธรรม(ธรรมโฆษณ์), (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๐), หน้า ๔๑-๔๘. 



๑๑๙ 

 

โลกจะต้องมีระบบการปกครองที่ไม่เห็นแก่ตัวคน และให้ประกอบไปด้วยธรรมะ 
ระบอบการปกครองในโลกที่ไม่เห็นแก่ตัวคน ตัวบุคคลคือมือใครยาวสาวได้สาวเอา จะเปิดโอกาสให้
ระบบการปกครองนั้นประกอบอยู่ด้วยพระธรรมหรือพระเจ้าแล้วแต่จะเรียก ไม่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน    
ก็เรียกไว้ก่อนว่า ระบบธัมมิกสังคมนิยม โดยสังคมนิยม แปลว่า เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นแก่ตัวเอง 
ไม่เห็นแก่ตัวคนเดียว เห็นแก่เพ่ือนมนุษย์ จึงจะเรียกว่าสังคมนิยม แล้วการเห็นแก่สังคมนั้นต้องถูกต้องด้วย 
เพราะว่าผิดก็ได้เหมือนกัน การเห็นแก่สังคมผิด ๆ ก็คุมพวกไปปล้นคนอื่น หาประโยชน์มาให้แก่พวก
ตัวนี้ มันก็ผิด ก็เลยต้องใช้คำว่า “ธัมมิก” ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี้ เข้ามานำหน้าไว้ว่า ธัมมิกสังคมนิยม
ระบอบที่ถือเอาประโยชน์ของสังคมเป็นหลักและประกอบไปด้วยธรรมะ  

ระบบธรรมิกสังคมนิยมจึงจะถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ  ทั ้งนี ้ ชีวิต
ทั้งหลายมีระบบการเมือง แม้แต่ต้นไม้ แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน แล้วก็มาถึงคนคื อระบบการเมืองของ  
พระเจ้า ระบบการเมืองของธรรมชาติที่บังคับให้มนุษย์จะต้องอยู่กันอย่างถูกต้องในการอยู่เป็นสังคม 
มิเช่นนั้นจะต้องตาย จะต้องสูญหายไป สัตว์เหล่านั้นไม่รู้ และไม่มีเจตนาที่จะมีระบบการปกครอง    
มันเป็นไปเองตามธรรมชาติ แล้วมันรอดอยู่ได้เพราะเผอิญบางพวกหรือบางสาย มันเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธัมมิกสังคมนิยมของธรรมชาติ คือ ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติที่มัน
จะต้องประพฤติแก่กันและกันอย่างนั้น มันจึงรอดอยู่ได้๔๙ 

สำหรับเจตนารมณ์ของสังคมนิยมในพระพุทธศาสนาและมีอยู่ในศาสนาทุกศาสนา 
เพราะว่าก่อนพุทธศาสนา โลกก็ต้องมีศาสนาอะไรอยู่แล้ว จึงพูดว่าในพุทธศาสนาและในทุกศาสนาก็มี
รากฐานที่ตั้งขึ้นมาบนอุดมคติอันนี้เพ่ือเมตตากรุณาต่อสิ่งทั้งปวง แล้วสูงขึ้นมาถึงกับยอมรับรู้ในความ
เสมอภาคกันหรือว่าในเสรีภาพของกันทุกอย่างที่ว่ามันจะประสานกันไว้ได้หรือมันสัมพันธ์กันไว้ได้  
จนกระท่ังว่าเกิดคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 

๑. โครงสร้างสังคมนิยมในระบบ “สังฆะ” พระพุทธองค์ทรงบัญญัติระบบวินัย 
ทำให้เห็นได้ทีเดียวว่า เป็นระบบที่ผูกพันกันไว้ เป็นพวกเป็นหมู่ไม่แยกออกจากกันไป รู้ได้ตรงคำว่า 
“สงฆ์” นั่นเอง คำว่า สังฆะ พระสงฆ์ ตัวหนังสือ แปลว่า หมู่ หรือ พวก มันไม่ได้แปลว่า เดี่ยว        
คนเดียว เมื่ออยู่เป็นหมู่เป็นพวก ก็ต้องมีอะไรที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หรือมีหลักธรรมสัจจะอันใด
อันหนึ่งที่จะทำให้คณะสงฆ์ตั้งอยู่ได้เป็นหน่วยเดียว จากส่วนประกอบของหน่วยหลายร้อยหลายพัน
หลายหมื่นหน่วย ดึงเข้าเป็นสังคมที่ถูกต้อง ที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 

๒. การไม่เอาส่วนเกินในปัจจัยสี่ที่บัญญัติไว้ในวินัยของภิกษุ ระเบียบวินัยใน
พระพุทธศาสนานี้ก็ให้สันโดษ พอดี รู้จักพอดีในการเป็นอยู่ ยิ่งเป็นพระสงฆ์คือภิกษุได้วางกฎเกณฑ์ไว้
เป็นพิเศษ ไม่ให้กอบโกยส่วนเกิน พระสงฆ์จะเอาอะไรเกินไม่ได้ เกินกว่าที่จำเป็นแล้วจะผิดวินัยทั้งนั้น 
เป็นหลักทั่วไปที่ควรจะทราบไว้เป็นชั้นหนึ่งก่อนว่า ถ้าพระสงฆ์ไปเอาอะไรที่เป็นของเกินจำเป็นแล้ว 
จะผิดวินัยทั้งนั้น แล้วบางอย่างจะผิดธรรมะด้วย แล้วบางอย่างก็จะผิดวินัยอันร้ายแรงด้วย 

 
๔๙ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๙-๑๐๓. 



๑๒๐ 

 

๓. อุดมคติ “ไม่เอาส่วนเกิน” คือ รากฐานของสังคมนิยม ถ้าแต่ละคนไม่เอา
ส่วนเกินแล้วมันก็จะเหลืออยู่มาก ส่วนเกินนั้นก็จะตกทอดไปเป็นของคนอื่น คนอื่นก็ไม่ขาดแคลน    
ถ้ากอบโกยส่วนเกินกันไว้มาก มันก็ต้องขาดแคลน พวกคนที่ยากจนก็ต้องมีมากโดยเร็ว ถ้าไม่เอา
ส่วนเกิน ก็ไม่เกิดคนยากจน เมื่อเอาส่วนเกินมาก ๆ เข้า เกิดความละโมบ ใช้แผนการสกปรก ลึกลับ 
ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่นานก็ทำให้เกิดการขาดแคลน พวกอื่นก็เป็นคนยากจน ฉะนั้น อุดมคติที่ว่า ไม่เอา
ส่วนเกินของภิกษุสงฆ์นี้ คือรากฐานอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า สังคมนิยม 

๔. มนุษย์ต ้องอยู ่ก ันเป็นสังคมช่วยเหลือกันและกัน  เส ียสละเพื ่อผ ู ้ อ่ืน 
นอกจากนั้น ก็ยังมีระเบียบวินัยต่าง ๆ ที่วางไว้ชัดเจนว่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อุดมคติของ
โพธิสัตว์ ต้องช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อผู้อื่น แม้ชีวิตของตัวก็สละได้ เพราะเห็นแก่สังคม อุดมคตินี้ 
นับเนื่องในพระพุทธศาสนา นั่นเพราะมีเจตนาของสังคมนิยมในทุกด้าน ในทุกแง่ทุกมุม เท่ากับธรรม
สัจจะของธรรมชาติ คือไม่มีอะไรที่จะอยู่แต่ลำพังส่วนเดียว ตัวเดียวโดดเดี่ยว คนเดียวได้ แม้ว่าต้นไม้
ต้นหนึ่งถ้ามันอยู่เดี่ยว ๆ มันก็จะหักโค่นล้มได้โดยง่าย แม้สัตว์มันก็ต้องอยู่กันเป็นฝูงเป็นพวก มนุษย์ก็
เหมือนกัน คำว่าอยู่กันเป็นสังคมนี้เป็นความต้องการของธรรมชาติในการสืบพันธุ์มีลูกหลานก็ต้องมี
อะไรถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายผิดพลาด ในโลกนี้จึงมีสัตว์ที่มีชีวิตทวีขึ้น 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างเกื ้อกูลไม่เอาเปรียบทางชนชั้น
นายทุน เช่น พวกเศรษฐีพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลนั้น ชนกรรมาชีพไม่ควรแตะต้อง ควรจะบูชามากกว่า 
แต่ถ้าความหมายของนายทุนมีว่า กอบโกยรวบรวมอิทธิพลอำนาจเงินอำนาจอะไรต่าง ๆ ไว้สำหรับ
ร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็เดินคนละทางระหว่างนายทุนผู้เลี้ยงโลกกับนายทุนผู้กอบโกย สังคมนิยมควรจะมี
หลักสั้น ๆ ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่า ทุกคนอย่ากอบโกยส่วนเกิน พยายามเจียดส่วนเกินออกไป
เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนให้ได้ แต่ไม่ได้ห้ามว่าอย่าผลิตส่วนเกิน ทุกคนมีสิทธิและสมควรอย่างยิ่งที่จะผลิต
ส่วนเกินขึน้มา แต่ว่าส่วนเกินนั้นควรจะเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 

ระบบสังคมนิยมแบบธรรมราชาสามารถพิจารณาได้จากหลักทศพิธราชธรรม ซึ่ง
เรื่องนี้มีบัญญัติไว้ชัดเป็นตัวอักษรอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะทางพุทธศาสนานี้เรียกว่า ธรรม ๑๐ 
ประการ สำหรับความเป็นพระราชา๕๐ 

๑. ทานํ คือ ให้ทาน มีแต่การที่จะให้ ไม่รับ  
๒. สีลํ คือความหมายของศีลธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมมีความเป็นปกติ ไม่ถูกกิเลส

บีบบังคับ 
๓. ปริจฺจาคํ คือ บริจาคเรื่องภายในที่เลวออกไปเสีย เช่น ความเห็นแก่ตัว เป็นต้น 
๔. อาชฺชวํ คือ ความตรง ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา  
๕. มทฺทวํ ความอ่อนโยน นิ่มนวล แม้แก่ราษฎร  
๖. ตปํ คือ ตบะ บังคับตัวเองอยู่ self-control พระราชาจะต้องมีตบะ บังคับ

ตัวอย่างยิ่งเสมอ  
๗. อโกธํ นี้โกรธไม่ได้ โกรธไม่เป็น  

 
๕๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๑๒๔. 



๑๒๑ 

 

๘. อวิหึสํ ทำให้คนอ่ืนเดือดร้อนไม่ได้ แม้โดยมีเจตนา เช่น เผลอ เป็นต้น  
๙. ขนฺตึ คือ ขันติ อดทน อดกลั้น ยอมรับไว้เป็นภาระส่วนตัวที่อดกลั้น  
๑๐. อวิโรธนํ คือ ไม่มีอะไรพิรุธ ไม่มีความพิรุธอุตริในแง่ใดก็ตาม  

พระราชาองค์ไหนที่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมอย่างนี้จะมีปัญหาอะไรอีก ที่จะไม่
เรียกว่ามีวิญญาณแห่งสังคมนิยมเหลือประมาณ แล้วทำไมจะต้องเลิกระบบ พระราชาระบบนี้        
ถ้าพระราชาระบบนี้เผด็จการ ก็จะเป็นอย่างที่พระเจ้าอโศกเผด็จการ เผด็จการไม่ยอมให้ทำผิดทำชั่ว 
เผด็จการให้ทำดีก็ไปได้เร็วเท่านั้นเอง ระบบพระราชาที่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม เป็นสังคมนิยม
บริสุทธิ์นี้ ไม่ใช่ระบบที่ต้องเลิกและไม่ใช่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เขาเกลียดชัง ระบบนี้บางทีจะ
แก้ปัญหาของโลกได้ดีกว่าระบบใด ธรรมิกสังคมนิยมที่ถูกต้องกลับมาเพราะว่าเราเข้าใจสิ่ งทั้งหลาย
อย่างถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงของธรรมชาติ หรือของกฎของธรรมชาตินั่นเอง ตั้งต้นด้วยข้อเท็จจริง
พื้นฐานที่สุดที่ว่า ชีวิตนี้คือนามรูปหรือกายใจ กายกับใจเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกัน กายกับใจเป็นตัว
สังคมท่ีดี ต้องเข้ากันได้อย่างถูกต้อง จนเรียกว่า ธรรมิกสังคมนิยม คือกายกับใจเข้ากันได้อย่างถูกต้อง 
ตามทางธรรมหรือตามธรรมชาติ 

เมื่อมีธรรมิกสังคมนิยมที่กายกับใจในภายในอย่างถูกต้องแล้ว สังคมนิยมภายนอก 
คือ ระหว่างบุคคล ระหว่างประเทศ ระหว่างอะไรกัน กระทั่งทั้งโลกนี้ จะมีธรรมิกสังคมนิยมอย่าง
ถูกต้องได้ จะแก้ปัญหาได้ ต้องไม่เป็นทาสของวัตถุ ทั้งนายทุนและชนกรรมาชีพ ทั้งนายทุนและ     
ชนกรรมาชีพกลายเป็นผู้ที่ต้องการที่จะร่ำรวยด้วยบุญเสียอย่างเดียวเท่านั้น เจตนารมณ์ของการเมือง
ต้องเป็นศีลธรรม เป็นเรื่องถูกต้องของการปฏิบัติของมนุษย์ ในการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมาก ๆ อย่าง
ผาสุก ถกูต้องตามกฎของธรรมชาติ เจตนารมณ์ของการเมืองเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นตามความประสงค์ 
ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันแม้แต่ธรรมชาติ ก็มีเจตนาเพื่อสันติภาพ สีลภาวะหรือภาวะแห่งความปกตินั้น 
เป็นวัตถุประสงค์ของธรรมชาติ ตามความหมายของคำว่า “ศีละ” ฉะนั้น การเมืองบริสุทธิ์ก็เพ่ือ   
ความสงบหรือสันติภาพของมนุษย์นั่นเอง ถ้าการเมืองไม่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะหรือพระธรรมแล้ว     
ก็เป็นระบบโจรที่ปล้นธรรมชาติ โจรที่ทำลายธรรมชาติ โจรที่ทำลายทรัพย์สมบัติของพระเจ้านั่นเอง  
อุดมคติต้องเป็นไปตามธรรมสัจจะของธรรมชาติ ถ้าอุดมคตินั้นเป็นเพียงสัจจาภินิ เวส เป็นความจริง
เฉพาะคน เช่น อุดมคติทางการเมืองของพวกหนึ่งสายหนึ่ง เป็นสัจจาภินิเวส ไม่ใช่ของจริงของพระเจ้า 
เป็นอุดมคติที่ใช้ไม่ได้ ฉะนั้น อุดมคติทางการเมืองคือมอบทุกอย่างให้พระเจ้า มอบให้ธรรมะ มอบให้
ความถูกต้อง หรือความยุติธรรม อย่าเอาตัวกูเป็นใหญ่ เป็นตัวกูนิยม๕๑ 

การแก้ไขปัญหาสันติภาพสองระดับ  
๑. การแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ท่านพุทธทาสกล่าวว่า บุคคล คือ หน่วยแห่ง

สังคมแต่ละหน่วย แต่ละคนนั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
๑) เขามีการศึกษาดี ถูกต้อง ไม่เป็นการศึกษาแบบสุนัขหางด้วน 

 
๕๑ พุทธทาสภิกขุ, ธัมมิกสังคมนิยม, บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๙), หน้า ๗๐. 



๑๒๒ 

 

๒) เขามีสุขภาพอนามัยดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ 
๓) เขามีครอบครัว มีการเป็นอยู่อย่างครอบครัวที่ถูกต้องตาม ทิศ ๖ 
๔) เขามีเศรษฐกิจดี กินอยู่พอดี เหลือทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
๕) เขามีธรรมะเป็นหน้าที่ เขาทำงานสนุก เขาไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยอะไร 
๖) เขารักเพ่ือนมนุษย์ คือรักผู้อื่น 
๗) เขามีศีลธรรม ทำความปกติ 
๘) เขามีสัมมาทิฏฐิ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู้ถูกต้อง 
๙) แล้วเขาเป็นมนุษย์เย็น 

บุคคลแต่ละคนที ่ประกอบไปด้วยคุณธรรมเหล่านี ้เป็นส่วนประกอบที ่ดีที่
สมบูรณ์สำหรับจะสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพนี้ ส่วนบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในโลกที่จะสร้างสันติภาพ๕๒ 

๒. การแก้ไขปัญหาในระดับสังคม “สังคมที่มีความถูกต้อง” ระบบการเมือง 
ระบบเศรษฐกิจหรือรัฐบาล หรืออะไรก็จะยังไม่หมด เพราะว่ามันยังรวมหลายฝ่ายที่รวมกันทำหน้าที่
ปกครองทุก ๆ ระบบที่เป็นระบบการปกครอง ระบบการควบคุมมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วย มนุษย์แต่
ละคนจะต้องถูกต้องแล้ว ระบบการควบคุมการเป็นอยู่ของมนุษย์จะต้องถูกต้องด้วย นี้เป็นเรื่องที่ ๒ 
คือว่าสังคมนั้นจะต้องมีความถูกต้อง ควรจะมีกระทรวงศีลธรรมขึ้นมา สำหรับควบคุมกระทรวงทุก
กระทรวงให้มีศีลธรรม มีกระทรวงศีลธรรม เพื ่อควบคุมกระทรวงหรือทุกบุคคลให้มีศีลธรรม             
มีการศึกษาถูกต้อง ระบบการปกครองโลกท่ีมีการศึกษาถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักการศึกษาที่ถูกต้อง 
ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ คือให้เป็นมนุษย์ให้ได้ เรียกว่า จะต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องสมแก่ความเป็น
มนุษย์ ต้องมีระบบนิเวศวิทยาที่ดี คำว่า นิเวศวิทยา ในความหมายนี้ ไม่ใช่หมายแต่เพียงว่า ชำระ 
Pollution ออก นิเวศวิทยาต้องมีความหมายกว้างจนถึงว่าวิทยาการสำหรับการเป็นอยู่ ไม่ใช่เพียงแต่
ระบบกำจัดมลภาวะอย่างเดียว ต้องมีระบบการเป็นอยู่ทุกเเขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับ ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่
เกิดปัญหาขึ้นมา บุคคลแต่ละคน ๆ ต้องมีความถูกต้องอย่างที่กล่าวแล้ว ระบบการปกครองของบุคคล
ทั้งหมดนั้น ก็ต้องมีความถูกต้อง เมื่อมีความถูกต้องทั้งของส่วนบุคคล และของระบบที่จะใช้ปกครอง
บุคคลเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นความถูกต้อง มันก็หมดปัญหา ก็มีสันติภาพ  

จากการที่กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาส ภิกขุ 
เป็นการนําพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะและเป็นมุมมองที่เห็นได้ชัดเจน ถ้าเน้นเรื่องการรักษา
ตัวตน เพื่อให้เกิดการไม่เห็นแก่ตัวเรียกว่าเป็นผู้มีพรหมวิหาร เมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วความรักใคร่
ปรองดอง ในสังคมจะเกิดขึ้นเองจึงได้เสนอระบบการเมืองที่คิดว่าเหมาะสมกับสังคมในรูปแบบธัมมิก
สังคมนิยม ซึ่งเป็นระบบการเมืองที่ไร้ความเห็นแก่ตัว จะเห็นแก่ความถูกต้องเป็นสังคมที่ประกอบด้วย
ธรรม ซึ่งจะเกิดการปกครองในระบอบนี้ได้ก็ต้องจัดการศึกษาที่มุ่งสอนให้คนมีธรรมะ มีความรักใคร่
ปรองดองกัน โดยนําศาสนามาผูกพันกับการศึกษาและต้องเริ่มปลูกฝังการศึกษาตั้งแต่เด็ก ซึ่งผลของ

 
๕๒ พุทธทาสภิกขุ, จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ : สันติภาพของโลก (ธรรมโฆษณ์), (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), หน้า ๔๐๔. 



๑๒๓ 

 

การอยู ่ร่วมกันที ่ประกอบด้วยธรรม จะก่อให้เกิดผลพรหมวิหารธรรมขึ ้นทั ้งกับผู ้ปกครองและ
ประชาชน 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) 

แนวความคิดทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) จะเห็นได้
ว่าความคิดทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นั้น ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก
พระพุทธศาสนา ดังนั้น ในการมองสังคมการเมืองทั้งในแง่อุดมคติ ปัญหาและทางออกจากปัญหา จึง
เป็นการมองผ่านกรอบกระบวนการทางพระพุทธศาสนา จะพบว่าเมื่อพูดถึงสังคมที่ดี กา รเมืองที่ดี 
และรูปแบบการปกครองที่ดี แม้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)  จะให้ความเห็นเป็นกลาง
คือไม่ระบุว่ารูปแบบใดที่มีอยู ่เป็นรูปแบบที่สังคมใด รูปแบบการปกครองใด ที ่สมาชิกในสังคม         
ในภายใต้การปกครองถือธรรมเป็นใหญ่ คือยึดหลักเหตุผล ใช้สติปัญญาอย่างเต็มท่ีโดยความบริสุทธิ์ใจ
ในการกระทำและวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ สังคมและรูปแบบการปกครองที่เป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นแบบที่ดี      
เป็นอุดมคติ และการเมืองก็เป็นเรื่องของธรรม คือประโยชน์สุขของประชาชนที่อยู่ภายใต้การเมือง 
และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ยกตัวอย่างสังคมที่ดี รูปแบบการปกครองที่ดีตาม
ทัศนะของท่าน คือสังคมสงฆ์ รูปแบบการปกครองของสงฆ์ สังคมสงฆ์หลักใหญ่อยู่ที่การขัดเกลา
ตนเองของสมาชิกฝึกจิตให้บริสุทธิ ์  เพื ่อประโยชน์แห่งตนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม             
ส่วนรูปแบบการปกครองสงฆ์ หลักใหญ่อยู่ที่การปกครองตนเองโดยมีพระธรรมวินัยเป็นหลักยึดในการ
ปกครอง ฉะนั้น จะพบว่าสังคมที่ดีที่สุดหรือรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดในทัศนะของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ต้องใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ดำรงอยู่โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการ
นำทาง เช่น สังคมสงฆ์ถือว่าเป็นสังคมที่ดี เพราะดำรงอยู่ด้วยหลักการของพระพุทธศาสนา๕๓ 

เช่นเดียวกับสังคมไทย การที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)  เห็นว่า
สังคมไทยแบบเดิมไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อย ก็เพราะสังคมไทยเดิมมีความผูกพันใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาอบรมให้รู้ระเบียบของสังคม เป็นสื่อกลไกในการควบคุมระเบียบ
สังคม เป็นสื่อในการสร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของสังคม เป็นที่มาของความชอบธรรมทาง
การเมืองการปกครอง กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย แต่เมื่ออารยธรรม
ตะวันตกเข้ามา รากฐานวัฒนธรรมเดิมคือพระพุทธศาสนาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง 
ประชาชนไปตื่นเต้นกับวัฒนธรรมใหม่ ไม่สนใจวัฒนธรรมเดิม แต่การก่อตัวของวัฒนธรรมใด ๆ ย่อม
ใช้เวลาวิวัฒนาการอันยาวนาน การรับวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทยจึงเป็นแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ใหม่ก็
ใช้ไม่ได้ดี เก่าก็เอามาใช้ไม่ได้ เพราะไม่ได้สนใจมานานและวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ก็ไม่
ประสานสอดคล้องกัน จึงเกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและด้านนิเวศน์ ซึ่งสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวโดยสรุปว่า ปัญหาสังคมการเมืองไทย เกิดจากการละทิ้งฐาน

 
๕๓ สุรพล สยุะพรหม, ความคิดทางการเมือง:ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.mcu.ac.th/article/detail/14340 [๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔] 



๑๒๔ 

 

วัฒนธรรมเดิมของตน ดังนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) จึงเสนอให้หันกลับมาพัฒนา
ภูมิปัญญาไทย ยึดวัฒนธรรมไทยเป็นหลักแล้วจึงรับเอาสิ่งใหม่มาประยุกต์ให้เข้ากับฐานเดิมของตน๕๔ 

สังคมที่ดีตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นั้น คือสังคมที่
สมาชิกในสังคมยืดถือธรรมาธิปไตย๕๕ คือถือความถูกต้องดีงามถือธรรมเป็นหลัก ในการกระทำ
พิจารณาและการตัดสินสิ่งใด ๆ ตามที่ได้ศึกษาและพิจารณาอย่างดีที่สุดแล้ว เต็มขีดความสามารถ
แห่งสติปัญญาอันเที่ยงธรรมและบริสุทธิ์ใจ สังคมท่ีดีย่อมเกิดจากการที่ปัจเจกบุคคลมีความประพฤติดี 
ประพฤติธรรม วินิจฉัย ตัดสินความและการกระทำต่าง ๆ โดยยึดถือสติปัญญาที่วินิจฉัยโดยบริสุทธิ์ 
มุ ่งเอาความถูกต้องถูกธรรมเป็นประมาณ๕๖ ทั้งนี้ ธรรมในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.     
ปยุตโต) ไม่ได้หมายความเฉพาะหลักพุทธธรรมเท่านั้น แต่หมายถึงหลักความจริงที่มีอยู่ ตามธรรมดา
ของมัน ธรรมดาในความหมายที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในสังคมแยกแบบง่าย ๆ ได้เป็น ๒ อย่าง  คือ
จริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักความประพฤติ การดำรงตนในสังคม การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับความดี ความชั่ว เรียกว่าประพฤติดีประพฤติไม่ดีอะไรต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่งคือ สัจธรรมได้แก่
ตัวสัจจะ ความจริงตามสภาวะ ความจริงที่เป็นความเป็นไปตามธรรมดา เป็นกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย 
หรือกฎธรรมชาติ การดำเนินไปตามกระบวนเหตุปัจจัยต่างๆ๕๗ ธรรมจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมดา
หรือธรรมชาติและกฎธรรมชาติ 

สังคมที่ดีจึงไม่ใช่สังคมที่เป็นเพียงอุดมคติที่ไปไม่ถึง หากแต่เป็นสังคมที่มนุษย์
สามารถสร้างขึ้นได้ ธรรมาธิปไตยเป็นเรื่องของมนุษย์ หากมนุษย์ได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง มนุษย์ก็
สามารถสร้างสังคมที่ดีได้ ดังคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)  ที่ว่า “จะเป็น
ธรรมาธิปไตยก็ต้องเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรเป็นธรรม ความรู้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญาจะให้เกิดปัญญาก็
ต้องให้การศึกษา”๕๘ ตัวอย่างที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่าเป็นอุดมคติเป็น
สังคมธรรมาธิปไตย คือสังคมสงฆ์๕๙ สังคมสงฆ์มีพระธรรมวินัยเป็นกรอบความประพฤติ มีศีลเป็น
บรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน ลักษณะการดำรงอยู่ก็เพื่อละอัตตาและเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่
ส่วนรวม เป็นการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ การที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
เห็นว่าสังคมสงฆ์เป็นสังคมธรรมาธิปไตย ไม่ได้หมายความว่า เฉพาะสังคมสงฆ์เท่านั้นที่เป็นสังคมที่ดี

 
๕๔ สุรพล สุยะพรหม, ความคิดทางการเมือง:ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.mcu.ac.th/article/detail/14340 [๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔] 
๕๕ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุธาการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๙๗. 
๕๖ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๑๒-๑๓. 
๕๗ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒,

(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, ๒๕๓๒), หน้า ๕. 
๕๘ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๕๐. 
๕๙ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า ๓๙๗. 



๑๒๕ 

 

หรือสังคมไทย แต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าสังคมธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งสร้างขึ้นได้จริง และสังคมสงฆ์ก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของสังคมดังกล่าว สังคมอ่ืนก็เป็นสังคมท่ีดีได้ หากถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก ความที่
ได้รับการศึกษาและพิจารณาอย่างดีที่สุดแล้ว ข้อสำคัญสังคมนั้นจะต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องและ
ทั่วถึง ซึ่งในทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้
สังคมเป็นสังคมที่ดี โดยนัยดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าสังคมที่ดีของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) จึง
เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองหรือผู้นำเป็นหลัก ในฐานะผู้กำหนดการศึกษา 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้คำนิยามการเมืองไว้ว่า “การเมือง
คืองานของรัฐหรืองานของแผ่นดิน โดยเฉพาะได้แก่การบริหารราชการแผ่นดินเป็นงานที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม”๖๐ ทัศนะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการเมืองก็คือการ
ปกครอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มหนึ่ง (ผู้ปกครองหรือผู้บริหาร) ที่จะต้องดำเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ทำให้คนส่วนใหญ่ดำรงร่วมกันด้วยดี ดังนั้น การเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของ
อำนาจ แต่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์พึงมีต่อสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเมืองในทัศนะของสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) จึงเป็นสิ่งที่ดี ดังคำกล่าวของท่านที่ว่า “โดยเนื้อหาการเมืองเป็น
สิ่งที่ดีงามและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก” เมื่อการเมืองคือการปกครอง การเมืองจึงเกี่ยวพันโดยตรง
กับผู ้ปกครองซึ ่งเป็นคนส่วนน้อย และผู ้อยู ่ใต้ปกครองคือคนส่วนใหญ่ที ่มีหน้าที ่ต่อกันภายใต้
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม การเมืองจึงเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อทุก ๆ คนในสังคม 

จากทัศนะดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทุกคน
และทุกคนก็ต้องมีบทบาทและหน้าที่ทางการเมืองด้วย ในขณะเดียวกันบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวของ
บุคคลในสังคมซึ่งย่อมแตกต่างกันไป โดยนัยนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) จึงเห็นว่า
พระสงฆ์ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองมีหน้าที่และบทบาททางการเมืองรูปแบบหนึ่ง ดังคำกล่าวที ่ว่า 
“พระสงฆ์เป็นบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทและหน้าที่จำเพาะในทางการเมือง” สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่าบทบาทและหน้าที่ทางการเมืองของพระสงฆ์ที่สำคัญคือ การเแนะ
นำสั ่งสอนธรรมเกี ่ยวกับการเมือง โดยเฉพาะการแสดงหลักการปกครองที ่ดีงามชอบธรรมและ       
เป็นธรรม สอนให้นักการเมืองและผู้ปกครองเป็นนักการเมือง หรือเป็นผู้ปกครองที่ดีมีคุณธรรม 
ดำเนินกิจการการเมืองและการปกครองโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของผู้อยู่ใต้ปกครอง ความ
เหมาะสม หรือความสมควรแก่สมณเพศในการแสดงบทบาทดังกล่าวคือ การตั้งอยู่ในธรรมของ
สงฆ์ คือมีความเป็นกลางที่จะแสดงธรรมเพื่อมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มิใช่เพื่อมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว แก่บุคคลกลุ่มคน หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และในทางกลับกันก็มิเพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทางการเมืองแก่ตนเอง อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือพระสงฆ์ต้องรักษาความเป็น
อิสระของสถาบันของตนไว้ในระยะยาวด้วย เพื่อเป็นหลักประกันให้พระสงฆ์ยุคสมัยต่อไป

 
๖๐ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กรณีสันติอโศก, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๑), หน้า ๒๙. 



๑๒๖ 

 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองของตนสืบต่อไปได้อย่างราบรื่น๖๑ เท่าที่ผ่านมาสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่า บทบาท และหน้าที่ทางการเมืองทางพระสงฆ์ ได้ดำเนิน
มาในลักษณะที่เข้ารูปเป็นมาตรฐานพอสมควร 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) มองว่า การเมืองเป็นเรื่องที่ดีงาม เป็นไป
เพื่อความสุขสงบของสังคม ดังนั้น เมื่อมองถึงรูปแบบการปกครองที่ดี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ. ปยุตโต) จึงเห็นว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเมือง ในทัศนะของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) รูปแบบการปกครองจึงไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับความมุ่ง
หมาย และการกระทำที่ปรากฏว่าประกอบไปด้วยธรรมหรือไม่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วน
ใหญ่ในสังคมหรือไม่๖๒ 

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่ารูปแบบการปกครอง
ที่ถือว่าดีที่สุดก็คือ ประชาธิปไตย โดยที่เป็นแบบธรรมาธิปไตย คือการปกครองที่ยึดธรรมเป็นหลักของ
คนหลายคน พูดง่าย ๆ คือการปกครองโดยคนดีหลาย ๆ คน การปกครองโดยคนดีคนเดียวถึงจะดี
อย่างไร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่ายังไม่เป็นหลักประกันที่มั่นคงว่าจะได้การ
ปกครองที่ดีที่สุด ดังทัศนะของท่านที่ว่า “คน ๆ เดียวถึงแม้จะมีความรู้ดีขนาดไหน มีสติปัญญาขนาด
ไหน มีคุณธรรมขนาดไหน ก็อาจจะมีข้อบกพร่องได้ ในด้านความรู้อาจจะไม่รู้ถี่ถ้วน ไม่สามารถจะรู้ได้
ทุกซอกทุกมุม ไม่รู้ปัญหาของประชาชนทุกหย่อมหญ้า หรือด้านคุณธรรมก็อาจจะมีข้อบกพร่องบ้าง
นิด ๆ หน่อย ๆ หรืออาจไม่มั่นคงสม่ำเสมอไปทุกเวลา เพราะฉะนั้น ราชาธิปไตยท่ีเป็นธรรมาธิปไตยก็
ดีหรอก แต่ไม่ดีพอ ประชาธิปไตยท่ีเป็นธรรมาธิปไตยดีกว่า คือหลายหัว (คนด)ี ดีกว่าคนเดียว”๖๓ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๖๔ คือ 
เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา มีลักษณะเป็นกลาง ๆ โดยมีหลักสำคัญ ๒ ประการคือ การได้คุณภาพ
ชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่ได้มองเพียงด้านปริมาณ แต่ เน้น
ด้านคุณภาพด้วย สาระสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธจึงไม่อยู่ที่การได้รับเพียงอย่างเดียว หากแต่
อยู ่ที ่การให้คือการเกื ้อกูลช่วยเหลือผู ้อื ่นซึ ่งรวมไปถึงสิ ่งมีช ีวิตทั ้งปวง  และระบบนิเวศน์ด ้วย 
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจึงแตกต่างไปจากเศรษฐศาสตร์แบบอุตสาหกรรม ตัวอย่างข้อแตกต่างของแนว
ทางการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการพัฒนาตามแนวเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม หรือ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปและแนวทางออกตามแนวทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๖๕ 

 
๖๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐. 
๖๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, หน้า ๔๑-๔๒. 
๖๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘. 
๖๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั ้งที ่ ๕ , (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจำกัด, ๒๕๔๐), หน้า ๕๒-๖๐. 
๖๕ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๓๐-๔๓. 



๑๒๗ 

 

๑. ความต้องการเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม พยายามที่จะตอบสนอง
ความต้องการด้านวัตถุของมนุษย์ให้มากท่ีสุด แต่ความต้องการของมนุษย์ต่อวัตถุนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อ
เศรษฐศาสตร์มุ่งเพียงการตอบสนองด้านวัตถุเพื่อให้เกิดความพอใจแล้ว  เศรษฐศาสตร์นั้นก็จะนำ
มนุษย์ไปสู่วิกฤติปัญหาในที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งความต้องการออกเป็นสองประเภท คือ 
ความต้องการสิ่งเสพสมปรนเปรอตน (ตัณหา) ซึ่งไม่มีความเพียงพอ (คุณค่าเทียม) และอีกอย่างหนึ่ง
คือความต้องการคุณภาพชีว ิต (ฉันทะ) ความต้องการประเภทนี ้มีขอบเขตจำกัด (คุณค่าแท้) 
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจะเน้นความต้องการประเภทที่สองเพราะว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าสาระ
อย่างหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ก็คือการที่เราจะต้องหันเหหรือสับเปลี่ยนความต้องการจากความ
ต้องการสิ่งเสพสมปรนเปรอตนเอง มาเป็นความต้องการคุณภาพชีวิต 

๒. การบริโภคกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์นั้นจุดรอดอยู่ในการบริโภค แต่
การบริโภคในแง่เศรษฐศาสตร์ทั ่วไปกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่เหมือนกัน กล่าวคือในแง่ของ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปนั้น การบริโภคคือการใช้สินค้าและบริการบำบัดความต้องการเพื่อให้เกิดความ
พอใจและก็หยุดเพียงแค่นั้น แต่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธก้าวไปไกลกว่านั้น คือการบริโภคนอกจากจะ
สนองความต้องการให้เกิดความพอใจแล้วยังต้องให้เกิดคุณภาพชีวิตด้วย คือต้องทำให้คุณภาพชีวิตดี
ขึน้ด้วย ซึ่งเป็นการบริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการคุณค่าแท้ 

๓. งานและการทำงานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมองงานและการทำงานในแง่ที่
สัมพันธ์กับความต้องการคุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ดังนั้น ผลที่ได้
จากการทำงานจะตรงกับความต้องการทันที คือการทำงานเพ่ือต้องการผลของตัวงานนั้น แต่ถ้าเป็น
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปซึ่งเน้นความต้องการสิ่งเสพสมปรนเปรอตน ผลที่ได้จากการทำงานไม่ใช่ผลที่
ต้องการแต่เป็นเงื่อนไขเพ่ือให้ได้สิ่งอ่ืนตามต้องการ เป็นแนวความคิดการทำงานเพ่ือเป็นเงื่อนไขให้ได้
สิ่งตอบแทน ไม่ใช่เพราะรักงานใฝ่รู้ในการทำงาน ซึ่งการทำงานอย่างนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิด
ปัญหา มีผลเสียแก่การทำงาน แก่เศรษฐกิจ และชีวิตและสังคมทั้งหมด 

๔. การแข่งขัน – การร่วมมือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปมองว่า ธรรมชาติของมนุษย์มี
การแข่งขันตลอดเวลาต่างคนต่างมุ่งเอาให้ได้มากที่สุด แต่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมองว่าธรรมชาติของ
คนมีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือกัน การร่วมมือกันยังแบ่งออกเป็นการร่วมมือแท้กับการร่วมมือ
เทียม การร่วมมือเทียมคือการร่วมมือกันเพื่อพยายามตอบสนองสิ่งเสพสมปรนเปรอตน ส่วนการ
ร่วมมือแท้ คือการร่วมมือที่พยายามตอบสนองความต้องการคุณภาพชีวิต 

ความเสมอภาค (สมภาพหรือสมานภาพ) ที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย เน้น
ความหมายในแง่ของการมีส่วนร่วมอย่างเสมอหน้ากัน เช่น เสมอในสุขและทุกข์ คือร่วมสุขร่วมทุกข์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา แต่ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความเสมอภาคเน้นความหมายในแง่



๑๒๘ 

 

ของการเพ่งจ้องหาผลประโยชน์ว่า ถ้าเขาได้ ๕๐๐ ฉันก็ต้องได้ ๕๐๐ เป็นต้น ซึ่งเป็นความหมายเชิง
แบ่งแยกและแก่งแย่ง๖๖ 

โดยสรุปแล้ว สภาพเช่นนี้ก็คือการที่มนุษย์ยังไม่มีความสามารถที่จะประสานระบบ
การต่าง ๆ ของมนุษย์ให้เข้าถึงและสอดคล้องกับหลักความจริงของธรรมชาติได้ ถ้ามนุษย์สามารถ
เข้าถึงความจริงนี้ หลักการและระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์จัดตั้ง จะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่
บนฐานของความจริงนี้ ความสำเร็จอยู่ที่นี่ ถ้ามิฉะนั้นจะไม่มีทางสำเร็จผลดีได้จริงและไม่ยั่ งยืน๖๗ 
หลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลักษณะที่สำคัญคือ๖๘ 

๑. เป็นเศรษฐศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธมุ่งที่ความพอดีหรือความสมดุล สมดุลนี้ในแง่หนึ่งก็อย่างที่พูดมาแล้ว คือ การบริโภคเพ่ือ
สนองหรือบำบัดความต้องการจะทำให้เกิดความพอดีได้อย่างไร ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน การ
บริโภคก็เป็นการสนองความต้องการที่ไม่รู้จบ เพราะความต้องการไม่จำกัด แต่ในทางพระพุทธศาสนา
จะมีหลักของความพอดี คือมีปัญญาและฉันทะเข้ามาเกี่ยวข้องในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนั้น แล้วทำ
ให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมาโดยมีความพอดีเกิดขึ้น เพราะความต้องการมาบรรจบกับจุดหมายที่สิ้นสุด
ของมัน เป็นความพอใจที่มีความพอดี และความพอใจที่ทำให้เกิดความพอดี โดยที่ความพอดี ก็คือการ
ที่ได้สนองความต้องการคุณภาพชีวิต แล้วเกิดความพอใจที่ได้คุณภาพชีวิตนั้นมา เพราะเหตุนั้น จุดที่
ทำให้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์แห่งความพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทา ก็คือการที่บริโภค
แล้วทำให้ได้คุณภาพชีวิต แล้วเกิดความพึงพอใจที่จุดนี้ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดที่ทำให้เกิดความพอดีใน
การทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าเศรษฐศาสตร์แบบปัจจุบันแล้ว การสนองความ
ต้องการซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด จะทำให้ไม่มีความพอดีเกิดข้ึน และก็จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน อันนี้เป็นจุด
ของความพอดีอย่างหนึ่ง จุดของความพอดีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือหลักการไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพุทธศาสตร์จะต้องพิจารณาถึงการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืนด้วย ไม่เบียดเบียนตนก็คือไม่ทำลายคุณภาพชีวิตของตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือ  ไม่เบียดเบียน
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าระบบนิเวศ การไม่เบียดเบียนนี ้ก็ทำให้เกิดความ
ประสานกลมกลืนหรือความสมดุล ซึ่งเป็นความเกื้อกูลกันระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายในระบบการ
ดำรงอยู่ของมนุษย์ นี้ก็เป็นความพอดีอีกด้านหนึ่ง และจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งทำให้มนุษย์ทั้งกาย
และใจพร้อมทั้งธรรมชาติแวดล้อมและสังคมสามารถดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลต่อกัน นี่ก็เป็นความ
พอดีอีกด้านหนึ่ง 

๒. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลักษณะสำคัญที่พูดมาแล้วเช่น คือการที่ถือว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่จบสิ้นในตัว แต่เป็นกิจกรรมที่เป็นฐานของการที่จะได้พัฒนา

 
๖๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

พุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๓๔. 
๖๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 
๖๘ ธรรมสภา, ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๗), 

หน้า ๒๐๙-๒๑๑. 



๑๒๙ 

 

ศักยภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งถือว่าผลได้ทางเศรษฐกิจก็ไม่ใช่จบที่การได้เสพได้บำบัดความต้องการ แต่
ผลได้ทางเศรษฐกิจนั้นจะกลายมาเป็นความพร้อม เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือพัฒนา
ศักยภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ยิ่งกว่านั้นยังถือว่ากิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไปด้วยในตัว 

สังคมยุคนี้ เป็นสังคมที่มุ่งความสำเร็จทางวัตถุ แต่ละคนมุ่งความสำเร็จของชีวิตของ
ตนในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอำนาจเกียรติและผลประโยชน์ ความสำเร็จนี้อยู่ในระบบแข่งขัน ซึ่ง
หมายถึงการแข่งขันแย่งชิงแสวงหาผลประโยชน์ ความสำเร็จก็คือการชนะการแข่งขัน เพื่อให้ได้
ผลประโยชน์มากที่สุด กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมของมนุษย์แต่ละคนก็ตาม ที่เป็นส่วนรวมจับกลุ่มกัน
ทำก็ตาม กลายเป็นกิจกรรมเพื ่อมุ่งความสำเร็จที่จะได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดหรือกำไรสูงสุด 
แนวโน้มของสังคมก็จึงเป็นอย่างนี้ คือเป็นสังคมแห่งธุรกิจในระบบแข่งขันเพื่อกำไรสูงสุด บนฐาน
แห่งทิฏฐิที่มองความสำเร็จทางวัตถุเป็นจุดหมายของชีวิตและสังคม 

ในแง่หนึ่ง เรามีชุมชนหรือองค์กรขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสให้แก่บุคคลที่เขาจะได้บอก
แจ้งความต้องการของเขา และได้สิ่งที่เขาต้องการ…การจัดตั้งชุมชนและสังคมตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 
มีประโยชน์สำคัญในแง่นี้ คือช่วยให้บุคคลมีโอกาสในการศึกษาหรือในการพัฒนาตนด้วยวิธีพึ ่งพา
อาศัยซึ ่งกันและกัน หรืออาศัยสภาพและบรรยากาศในสังคมนั้นมาเป็นตัวเอื ้อ อย่างน้อยเป็น
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน นี้คือประโยชน์แท้จริงที่ต้องการ…โดยนัยนี้ การจัดตั้งชุมชนและองค์กร  
ต่าง ๆ จึงมีความหมายทั้งในแง่ประโยชน์ของบุคคล ที่จะสนองความต้องการของบุคคลในเชิงต่ำ คือ 
เพื่อสนองความปรารถนาผลประโยชน์ และในเชิงสูงขึ้นมา คือเพื่อพัฒนาชีวิตขึ้นสู่ความสมบูรณ์   
โดยมีความหมายในแง่ของประโยชน์ร่วมกันที่จะนำเอาศักยภาพมาร่วมกันสร้างสรรค์ 

ประเทศที่เรามองเห็นว่ามีกำลังเศรษฐกิจ อำนาจการเมือง และมีเทคโนโลยีสูงนั้ น 
อำนาจที่แท้จริงก็ต้องอยู่ที่ปัญญานั่นแหละ คือ มีกำลังปัญญาเป็นฐานและเป็นตัวชักเชิดคุมขบวน
ทั้งหมด ถ้าจะให้มีกำลังปัญญากันจริง ก็ต้องเน้นการศึกษาที่ถูกต้อง ที่จะให้มีความเข้มแข็งทางปัญญา
กันจริง ๆ ให้ถึงขั้นเกิดเป็นวัฒนธรรมทางปัญญา ให้คนไทยมีวิถีแห่งปัญญา ถ้ าจะเอาแบบง่าย ๆ 
ปฏิบัติได้ทันทีในเวทีของระบบแข่งขันนี้ เริ ่มตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจ ปฏิบัติการด้วยปัญญานี้ แม้แต่
ชาวบ้านก็ทำได้ คนไทยทุกคนทำได้ เช่น จะซื้อของนอกสักอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยี  
ก็ต้องวางแผนการซื้อ เช่นว่า จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง คิดให้ชัดก่อนว่า เราจะเอามันไปใช้สร้าง
งานอะไร สร้างปัญญาอย่างไรให้ได้มูลค่าสูงสุดเหนือกว่าราคาที่เราจะซื้อ อย่างน้อยซื้อมาแล้วก็ต้องให้
ได้งานสร้างสรรค์หรือใช้ศึกษาหาความรู้ให้ได้คุ้มค่าเกินราคาของมัน อย่างนี้การแข่งขันด้วยปัญญาก็
เริ่มต้นแล้ว 

เมื่อพูดตามสภาพของสังคมมนุษย์อย่างนี้ ก็จะได้ความหมายของผู้นำว่า คือบุคคลที่
จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกัน โดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือทำการร่วมกัน       
ก็ตาม ให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม…ผู้นำนั้น เป็นผู้ทำประโยชน์แก่เขา โดยเฉพาะสำหรับ
พระพุทธเจ้า ก็คือ เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ หรือมนุษยชาติทั้งปวง ถ้ามองในวงแคบเข้ามา ก็คือ 
ผู ้นำนั ้นเป็นผู ้ที ่ตั ้งใจทำเพื ่อประโยชน์แก่หมู ่ชน แก่ญาติมิตร เพื ่อนร่วมชุมชน เพื ่อนร่วมชาติ        



๑๓๐ 

 

เพ่ือนร่วมสังคม หรือแก่องค์กรนั้น ๆ (แต่องค์กรต่าง ๆ ที่มีข้ึน ก็เพ่ือประโยชน์แก่มนุษยชาติ แก่เพ่ือน
มนุษย์ แก่สังคมนั่นเอง) 

จากการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว ่า แนวคิดทางการเมืองของสมเด็จพระพุทธ        
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ข้อคิดในเรื่องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยว่าจะมีเสรีภาพที่มี
ขอบเขตจํากัดในหนังสือการปกครอง ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนที่แต่ละคนปกครอง
ตนเองได้ นั่นคือประชาชนจะต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนรู้ขอบเขตของเสรีภาพ 
สามารถควบคุมตนเองได้ และได้เน้นว่า ความมีเสรีภาพนั้นหมายถึงความพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้อ่ืน
ด้วย นั่นคือเสรีภาพของตนเองและเสรีภาพของผู้อื ่นจะต้องอยู่คู่กัน เรียกว่าดุลยภาพ ท่านได้นํา
หลักธรรมมาประกอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น ๓ ประการคือ  

๑. หลักเสรีภาพ (Liberty) คือคนจะต้องมีเสรีภาพทั้งภายนอกและภายใน ซึ่ง
เสรีภาพภายนอกก็คือการเป็นอิสระจากการถูกกระทํา หรือไม่ถูกครอบงําจากบุคคลอื่น และเสรีภาพ
ภายในก็คือเสรีภาพจากกิเลส มีอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ได้ เสรีภาพทั้งสองนี้จะมีความสัมพันธ์    
ต่อกัน เพราะเมื่อไม่ถูกกระทําจากภายนอก ก็ย่อมจะเกิดความเป็นอิสระในใจ เป็นอิสระจากการถูก
ครอบงําของการทําหน้าที่มาชักจูงให้ผิดไปจากธรรม ซึ่งการทําหน้าที่จะสามารถครอบงําจิตใจให้ผิด
ไปจากธรรมก็คือการไม่ถูกกิเลสครอบงำจิตใจให้ผิดไปจากธรรม กิเลส ซึ่งได้แก่  

๑. โลภะ คือความโลภเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
๒. โทสะ คือความเกลียดชังเครียดแค้นมุ่งทําลายล้าง  
๓. โมหะ คือความลุ่มหลงมัวเมา 
๔. ตัณหา คือความอยากได้ อยากเอาเพื่อตัว ต้องการผลประโยชน์ และ 

สิ่งบำเรอปรนเปรอตน ไม่ยอมเสียสละเพ่ือใคร 
๕. มานะ คือความอยากให้ตัวเองยิ่งใหญ่ ต้องการอํานาจ ความเด่นดังมี

ความสําคัญหรือการครอบงําเหนือผู้อื่น ไม่ยอมใคร 
๖. ทิฐิ คือความยึดถือเอาแต่ความเห็นของตัว ต้องการให้เขารู ้ เอา 

ความเห็นของตน ยึดติดดื้อรั้นในความเชื่ออุดมการณ์ของตน ส่วนสําคัญเหนือกว่าความจริง ไม่ยอมรับ
ฟังใคร 

ถ้าบุคคลมีเสรีภาพจากคนนี้ได้แล้ว ก็ถือว่ามีเสรีภาพภายในที่แท้จริงอันจะ 
ส่งผลถึงเสรีภาพภายนอกด้วย  

๒. หลักความเสมอภาค (Equality) และหลักภราดรภาพ (Fraternity) คือ 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันนี้จะวัดกันในรูปแบบคณิตศาสตร์นั้นต้องทําไม่ได้ แต่ขึ้นอยู่กับ 
องค์ประกอบทางกายภาพอื่น ๆ ทําให้ไม่หยาบกระด้าง ทําหน้าที่เป็นตัวจํากัดขอบเขตของเสรีภาพ 
ทําให้เกิดความสมดุลหรือพอดี ทําให้ทุกคนมีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันโดยยึดหลักสาราณียธรรม ๖ 
ประการ เช่นเดียวกับภราดรภาพได้แก่  

๑. จะทําอะไรก็ทําด้วยเมตตา มีความปรารถนาดี มีการช่วยเหลือ มีการ 
ร่วมมือ มีความพร้อมที่จะประสานงานกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความผูกพันประสานเสริมทําให้ 
สังคมอยู่ร่วมกันได้โดยมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่เป็นพื้นฐานที่จะให้แต่ละคนนําเอาศักยภาพของตนมาเป็น 
ส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมของตนด้วยกัน  



๑๓๑ 

 

๒. จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา ใช้เหตุผลและปัญญา ปราศจากโทสะ     
พูดด้วยความหวังดี มุ ่งประโยชน์ส่วนรวม พร้อมที ่จะหันหน้าเข้าปรึกษาปรับความเข้าใจกัน             
มุ่งสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งเอาชนะทําลายกัน  

๓. จะคิดก็คิดต่อกันด้วยเมตตา มีความปรารถนาดีต่อกัน นำเมตตา 
ประกอบกับปัญญา จะช่วยป้องกันโลภะ โทสะ โมหะ ไม่ให้เข้าครอบงำจิตใจได้  

๔. มีความสุขในการให้ การแบ่งปัน ไม่หวงแหน ถ้าสิ่งใดจะทำประโยชน์สู่ 
ผู้อื่นได้ก็พร้อมที่จะให้ได้  

๕. มีศีลสามัญญตา คือมีศีลเสมอกัน ได้แก่มีความประพฤติดี รักษา 
ระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกายวาจาที ่จะกลมกลืนเข้ากันได้ไม่เบียดเบียนผู ้อื ่นไ ม่ก่อความ 
เดือดร้อนแก่สังคม  

๖. มีทิฏฐิสามัญญตา คือมีทิฏฐิมีความเห็น มีความเชื ่อมั ่นยึดถือใน
หลักการ อุดมการณ์และอุดมคติที่ร่วมกันหรือสอดคล้องไปกันได้  

สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ จะเป็นหลักยึดให้เกิดภาราดรภาพและความเสมอ
ภาคกันไปในตัว  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ยังได้นำหลักธรรมตามพระสูตรต่างๆ 
ในพระไตรปิฎกมาจัดเป็นหมู่เพื่ออบรมพุทธศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นผู้ปกครองที่ดี 
ของสังคมในหลักธรรมต่าง ๆ เช่น  

๑. หลักธรรมของผู้นำรัฐ ประกอบด้วย หลักทศพิธราชธรรม การบำเพ็ญ 
กรณียกิจของจักรพรรดิ การประกอบราชสังคหวัตถุ และละเว้นอคติ  

๒. หลักของคนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี ประกอบด้วย รู้หลักอธิปไตย 
และมีส่วนร่วมในการปกครอง  

๓. หลักของคนท่ีมีคุณแก่ส่วนรวม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประกอบด้วย 
พรหมวิหารธรรม บำเพ็ญการสงเคราะห์ พ่ึงตนเองได้ และอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี  

จากการที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้นำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเน้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นประการสำคัญที่
ประชาชนต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขต
จำกัดของเสรีภาพได้ดี และพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้อื่นอีกด้วย และท่านได้ให้ความสำคัญของการ
ครองตนมากที่สุดเพราะการครองตนในทางที่ดีถูกต้องย่อมนำมาสู่การปกครองที่ดีและมีความสงบสุข
ในสังคม 

๓. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต คือ ธรรมราชาเป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองตามคติทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ดินแดนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลายแห่ง ดังนั้น แนวคิดเรื่องธรรมราชาจึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะมีการ



๑๓๒ 

 

นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพสังคมในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบัน๖๙ ธรรมราชา
คือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและเป็นธรรมาธิปไตย แนวคิดเรื่องธรรมราชาปรากฏอยู่ในจักกวัตติสูตร๗๐ ใน
พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ”พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
มีมหาสมุทรท้ังสี่ล้อมรอบ เป็นผู้พิชิต๗๑ โดยนัยนี้ คำว่า ธรรมราชา มีความหมาย ๒ อย่าง ดังนี้๗๒ 

๑. คำว่า ธรรมราชา หมายถึง “ผู้มีธรรมเป็นราชา” หมายถึงพระราชาผู้ถือ
ธรรมเป็นใหญ่คือเป็นธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า “พระราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเอง 
สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชั ย มีธรรมเป็นยอด 
เป็นธรรมาธิปไตย” ๗๓ 

๒. คำว่า ธรรมราชา หมายถึง ธรรมิกราชคือพระราชาผู้ทรงธรรมหรือประพฤติ
ราชธรรม เพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชนใต้ปกครอง คำถามที่ตามมาก็คือว่า ราชธรรมที่ทรง
ประพฤติปฏิบัตินั ้นคืออะไร คำตอบที่ประมวลมาจากอรรถกถาจักกวัตติสูตรก็คือว่า ราชธรรม 
หมายถึง กุศลกรรมบถ ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๕ และราชสังคหวัตถุ ๔๗๔ 

รวมความว่า ธรรมราชาหมายถึงกษัตริย์ผู ้มีธรรมเป็นราชาคือผู้ถือธรรมเป็นใหญ่    
เป็นธรรมาธิปไตย และเป็นธรรมิกราชคือพระราชาผู้ทรงธรรมหรือประพฤติราชธรรม ราชธรรมที่ทรง
ประพฤตินั ้นคือจริยธรรม หมายถึงหน้าที่ที ่ควรประพฤติปฏิบัติ ธรรมราชาที ่แท้จริงทรงปฏิบัติ
ราชธรรมคือทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่และ       
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริตํ ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริต” ๗๕ ราชธรรมที่
พระราชาต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มท่ีคือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกุศลกรรมบถของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร   
ธมฺมจิตฺโต) หมายถึงวิธีทำความดี ๑๐ ประการ แบ่งเป็นวิธีทำความดีทางกาย ๓ ประการ วิธีทำความ
ดีทางวาจา ๔ ประการ และวิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ ดังต่อไปนี้๗๖ 

๑. วิธีทำความดีทางกาย ๓ ประการ ได้แก่ งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต งดเว้น
การลักขโมย งดเว้นการประพฤติผิดในกาม นี่คือสามข้อแรกของศีล ๕ 

 
๖๙ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๓. 
๗๐ มีจักกวัตติสูตรอยู่ ๓ แห่งในพระไตรปิฎกคือ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓/๖๒; สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๕/

๑๓๘; องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๘. 
๗๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔/๖๒. 
๗๒ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๙. 
๗๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๘. 
๗๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๖๕. 
๗๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๓/๓๘. 
๗๖ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๓๓ 

 

๒. วิธีทำความดีทางวาจา ๔ ประการ ได้แก่ งดเว้นการพูดเท็จ งดเว้นการพูด
ส่อเสียด งดเว้นการพูดคำหยาบ งดเว้นการพูดเพ้อเจ้อ จะเห็นได้ว่าการงดเว้นการพูดเท็จเป็นข้อที่ ๔ 
ของศีล ๕ 

๓. วิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการ ได้แก่ ความไม่คิดโลภมากอยากได้ของเขา 
ความไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน ความเห็นชอบถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเหล่านี้ เป็นข้อปฏิบัติในทำนองเดียวกันกับศีล ๕ เพียงแต่
เพ่ิมวิธีทำความดีทางใจ ๓ ประการเข้าไปด้วย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามจักรวรรดิวัตรของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  
ธมฺมจิตฺโต) หมายถึงหลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาและนักปกครองมี ๑๒ 
ประการ๗๗ ซึ่งอาจสรุปเหลือ ๕ ประการ๗๘ ดังต่อไปนี้๗๙ 

๑. ธรรมาธิปไตย ยึดถือธรรมเป็นใหญ่ หมายความว่า ธรรมราชาทรงถือธรรม
เป็นราชาคือเป็นใหญ่เหนือพระองค์ นั่นคือใช้ราชธรรมกำกับการใช้พระราชอำนาจ ธรรมราชาทรง
แสดงความเป็นธรรมาธิปไตยด้วยการเคารพนับถือบูชายำเกรงธรรม ยึดธรรมเป็นหลัก เป็นธรรมธวัช
คือมีธรรมเป็นธงชัย กล่าวโดยสรุปก็คือธรรมราชาทรงใช้ธรรมเป็นเครื่องมือในการปกครองบ้านเมือง 
นั่นคือ ทรงอาศัยธรรมเป็นกรอบนโยบายในการปกครองและทรงยึดธรรมเป็นธงชัยคื อทรงประกาศ 
สั่งสอนธรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้ประชาชนยอมรับและปฏิบัติธรรมนั้นอันจะส่งผลให้
บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเกิดสันติสุข 

๒. ธรรมิการักขา จัดการรักษาอันชอบธรรมแก่ประชาชน ๗ ประเภท เช่น 
เจ้านายเชื้อพระวงศ์ มุขอำมาตย์มนตรี เสนาข้าราชบริพาร สมณะชีพราหมณ์ พสกนิกรทั่วไป และ
การรักษาอันชอบธรรมที่จัดให้แก่สัตว์ต่าง ๆ อีก ๑ ประเภท รวมการรักษาอันชอบธรรมทั้งหมดมี ๘  
ประเภท ซึ่งทำให้จักรวรรดิวัตร ข้อธรรมิการักขานี้ขยายออกไปเป็น ๘ ข้อ ตามประเภทของมนุษย์
และสัตว์ที่ได้รับการรักษาคุ้มครอง เมื่อรวมธรรมิการักขาทั้ง ๘ ข้อนี้เข้ากับจักรวรรดิวัตรอีก ๔ ข้อที่
เหลือก็ทำให้จักรวรรดิวัตรมี ๑๒ ข้อ แต่ในที่นี้เราสรุปธรรมิการักขาทั้ง ๘ ข้อ เหลือเพียงข้อเดียวคือ
ข้อ ๒ นี้เท่านั้น เมื่อรวมเข้ากับจักรวรรดิวัตรอีก ๔ ข้อ ที่เหลือก็จะได้จักรวรรดิวัตรทั้งหมด ๕ ข้อ 

๓. อธรรมการนิเสธนา จัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขมิให้เรื่องเลวร้าย
เดือดร้อนเกิดขึ ้นในบ้านเมือง นั ่นคือธรรมราชาทรงทำหน้าที ่คุ ้มครองป้องกันประชาชนจาก
อาชญากรรมต่าง ๆ และทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการเมื่อเกิดคดีความเพื่อผดุงความยุติธรรม     
ในสังคม 

๔. ธนานุประทาน จัดหาทรัพย์ให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีมีสุข ไม่มีความยากจน
ข้นแค้นในแผ่นดิน 

 
๗๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๖๕ 
๗๘ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (นครปฐม : วัด

ญาณเวศกวัน, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕๐-๒๕๒. 
๗๙ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๑๒-๑๓. 



๑๓๔ 

 

๕. ปริปุจฉา มีการปรึกษาหารือสมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ราชบัณฑิต
เพ่ือแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับปกครองบ้านเมือง 

การปฏิบัติธรรมคือจักรวรรดิวัตรดังกล่าวมานี้ทำให้ธรรมราชาเป็นผู้ถือธรรมเป็ น
ใหญ่และปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชนใต้ปกครอง นอกจากนี้ 
ธรรมราชาทรงเป็นใหญ่โดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม ไม่ใช้อาวุธปราบปรามผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งพระ
ราชอำนาจ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจักกวัตติสูตรว่า “พระองค์ทรงชนะโดยธรรม (ธมฺเมน อภิวิชิย) 
มิต้องใช้อาชญา มิต้องใช้ศาสตราครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่ล้อมรอบ” ๘๐ พุทธพจน์นี้เป็น
ที่มาของนโยบาย “ธรรมวิชัย” ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามสังคหวัตถุของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร        
ธมฺมจิตฺโต) หมายถึงหลักการผูกใจคนมี ๔ ประการ๘๑ คือ๘๒ 

๑. ทาน การให้ปัน 
๒. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
๓. อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์ 
๔. สมานัตตตา การวางตนพอดี 

ข้อธรรมสำหรับให้พระราชาประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างความยินดีพอใจแก่ประชาชน 
ไม่ใช่สังคหวัตถุที่กล่าวมานี้ แต่เป็นข้อธรรมอีกชุดหนึ่งเรียกว่า ราชสังคหวัตถุ ซึ่งหมายถึงหลักการ
สงเคราะห์ประชาชนของพระราชา 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามสุจริตธรรมกถาของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า “ธัมมัง จะเร สุจะริตัง” เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลควรประพฤติธรรมให้
สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า” 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธภาษิตนี้แก่พระเจ้าสุทโธทนะในโอกาสที่เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก
ภายหลังจากการตรัสรู้ในพุทธพจน์นี้ คำว่า “ธรรม” หมายถึง หน้าที่ กล่าวคือ พระเจ้าสุทโธทนะทรง
มีหน้าที่ในการปกครองซึ่งจัดเป็นวรรณธรรมคือหน้าที่ประจำวรรณะกษัตริย์ พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธ
ธรรมคือหน้าที่ประจำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะต้องออกบิณฑบาตโปรดเวไนยสัตว์ ใครมีธรรมคือ
หน้าที่อะไรควรทำหน้าที่นั ้นให้สุจริต อันหมายถึงสิทธิและเสรีภาพในการกระทำด้วยลักษณะ ๓ 
ประการ ได้แก่  

๑. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ คือบุคคลชื่อว่าไม่บกพร่องต่อหน้าที่เพราะเขาทุ่มเท
อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใด เขาจะทำ
หน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดเพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่ เข้าทำนองที่ว่า “ร้องให้สุด
คำ รำให้สุดแขน แพนให้สุดปีก” ดังที่นักปราชญ์จีนชื่อว่าขงจื้อกล่าวไว้ว่า “เม่ือได้รับมอบหมายให้ทำ

 
๘๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔/๖๓. 
๘๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 
๘๒ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมราชา, หน้า ๑๔. 



๑๓๕ 

 

หน้าที ่ใด จงทำหน้าที ่น ั ้นให้ดีที ่ส ุด ถ้าเขาให้เลี ้ยงม้า ม้าจะต้องอ้วน ถ้าเขาให้เป็นเสนาบดี
กระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลัง” 

๒. ไม่ละเว้นหน้าที่ คือ บุคคลชื ่อว่า ไม่ละเว้นหน้าที ่ เพราะเป็นผู ้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เขาจึงไม่ละทิ้งหน้าที่หรือผลักภาระหน้าที่ของตนไปให้คนอื่น เช่น ผู้เป็นทหาร
ย่อมไม่หนีทัพ ผู้เป็นบิดามารดาย่อมไม่ละทิ้งหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ในนิทานอีสปมีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับมารดาที่ไม่ทำหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนบุตรของตน เมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็ก   
พอบุตรเติบใหญ่ก็กลายเป็นโจร อีสปสรุปว่า เมื่อบุตรเป็นโจร บิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างความ
เป็นโจรให้กับบุตร เหตุเพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรของตน 

๓. ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ คือ บุคคลชื่อว่า ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ เพราะเขาไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายและหลักศีลธรรม หมายถึง เขาไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในการ
แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือคนอ่ืนในทางที่ผิดกฎหมายและผิดทำนองคลองธรรม ประโยชน์ใน
ที่นี้หมายรวมทั้งทรัพย์สินเงินทอง ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียงเกียรติยศหรือสิทธิอื่นใดที่ไม่สมควรได้มา
แต่ก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบจนกระทั่งได้มาตามที่ต้องการ นี่เรียกว่าการทุจริตต่อหน้าที่ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
ของพระสงฆ์เป็นคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเรียกว่าความเสมอภาคที่เป็น
หลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรมจะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคใน
สังคมมีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาสนับสนุน และควร
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่ด้วยกุศลกรรมบถ ดังปรากฏตามตารางที่ ๓.๓ แนวคิดสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓.๓ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาส ภิกขุ) 

การรักษาตัวตน เพ่ือให้เกิดการไม่เห็นแก่ตัวเรียกว่าเป็นผู้มีพรหม
วิหารธรรม เมื่อคนไม่เห็นแก่ตัวแล้ว ความรักใคร่ปรองดองใน
สังคมจะเกิดขึ้นเองจึงได้เสนอระบบการเมืองที่คิดว่าเหมาะสม 
กับสังคมในรูปแบบธัมมิกสังคมนิยม 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ. ปยุตโต) 
 

สังคมที่สมาชิกในสังคมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทา มีลักษณะเป็นกลาง ๆ โดยมีหลักสำคัญ ๒ 
ประการ คือ การได้คุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่นเรียกว่าความเสมอภาค (สมภาพหรือสมานภาพ) ที่เป็น
หลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ
จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาค 

พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

ธรรมราชาคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและเป็นธรรมาธิปไตยควรปฏิบัติ
หน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และ
ราชสังคหวัตถุ 

 



๑๓๖ 

 

จากตารางที่ ๓.๓ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ คือ คนมี
คุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อื ่นเรียกว่าความเสมอภาคที ่เป็นหลักการของ
ประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคใน
สังคมมีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาสนับสนุน และควร
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มท่ีด้วยกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ 

๓.๒ หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
ในเรื่องของหลักธรรมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ผู้วิจัยขอนำเสนอออกเป็น ๒ 

ระดับ คือ ระดับบุคคล ประกอบด้วย ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ในฐานะเป็นสมาชิกแบบอย่าง
ของสังคม ในฐานะคนมีศีลธรรมและคนมีคุณแก่ส่วนรวมเป็นสมาชิกของสังคม และระดับสังคม 
ประกอบด้วย เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี และเป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดี  
ในฐานะสมาชิกของสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑ หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 
๗ ประการ 

๑. กัลยาณมิตตา หมายถึง การแสวงหาแหล่งปัญญาแบบอย่างที่ดี เรียกว่าสุหทมิตร หรือ 
มิตรแท้ ๔ หมายถึง มิตรมีใจดี มิตรที่จริงใจ ประกอบด้วย๘๓ 

๑. มิตรอุปการะ (อุปการกะ) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) เพ่ือนประมาท ช่วยรักษาเพ่ือน 
๒) เพ่ือนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สินของเพ่ือน 
๓) เมื่อมีภัย เป็นที่พ่ึงพำนักได้ 
๔) มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 

๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (สมานสุขทุกข์) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) บอกความลับแก่เพ่ือน 
๒) ปิดความลับของเพ่ือน 
๓) มีภัยอันตราย ไม่ละท้ิง 
๔) แม้ชีวิตก็สละให้ได้ 

๓. มิตรแนะประโยชน์ (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) จะทำชั่วเสียหาย คอยห้ามปรามไว้ 
๒) คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓) ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง 

 
๘๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 



๑๓๗ 

 

๔) บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ 

๔. มิตรมนี้ำใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร่ หรือมิตรผู้รักใคร่เอ็นดู)  

มีลักษณะ ๔ คือ 
๑) เพ่ือนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย) 
๒) เพ่ือนมีสุข พลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย) 
๓) เขาติเตียนเพ่ือน ช่วยยับยั้งแก้ให้ 
๔) เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน 

๒ สีละสัมปทา หมายถึง การมีวินัยเป็นฐานในการพัฒนาชีวิต 

๓ ฉันทะสัมปทา หมายถึง การมีจิตใจไฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 

๔ อัตตะสัมปทา หมายถึง การฝึกตนจนเติมสุขภาวะที่ความเป็นคนจะไปถึงได้ 

๕ ทิฏฐิสัมปทา หมายถึง การยึดถือหลักเหตุปัจจัย มองอะไรรู้ตามเหตุและผล 

๖ อัปปะมาทสัมปทา หมายถึง การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท 

๗ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์แต่ความจริง 

๓.๒.๒ หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคม 

หลักธรรมเกี่ยวกับระดับบุคคล ในฐานะเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมต้องมีสัปปุริส
ธรรม ๗ ประการ คือคุณสมบัติของคนดี ประกอบด้วย๘๔ 

๑. ธัมมัญญุตา หมายถึง การรู้หลักการและกฎเกณฑ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินชีวิต 

๒. อัตถัญญุตา หมายถึง การรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที ่ตน
ปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตนจะกระทำ 

๓. อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวเราอยู ่ในฐานะอะไรแล้ว
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมตามฐานะ 

๔. มัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักพอดีในการกระทำ การพูด และการปฏิบัติ 

๕. กาลัญญุตา หมายถึง การรู้กาลอันเหมาะสม ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ว่า 
เวลาไหนควรทำ เวลาไหนไม่ควรทำ ให้ตรงเวลา เป็นเวลา ทันเวลา พอเหมาะแก่เวลา และให้ถูกเวลา 

๖. ปุริสัญญุตา หมายถึง การรู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุมและชุมชน ในการประพฤติต่อ
ชุมชน 

 
๘๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, ๑๑/๔๓๙/๓๑๒. 



๑๓๘ 

 

๗. ปุคคลัญญุตา หมายถึง การรู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรรม 

๓.๒.๓ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีศีลธรรมในฐานะสมาชิกของสังคม  

หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีศีลธรรมในฐานะสมาชิกของสังคม ประกอบด้วย 

๑. สุจริต ๓ เป็นความประพฤติโดยชอบคือความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประกอบด้วย๘๕ 

๑) กายสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยกาย มี ๓ คือ งดเว้นและประพฤติ
ตรงข้ามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 

๒) วจีสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ คือ งดเว้นและประพฤติ
ตรงข้ามกับ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุสวาจา และ สัมผัปปลาปะ 

๓) มโนสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบด้วยใจ มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท 
และ สัมมาทิฏฐิ. 

๒. กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นความประพฤติถูกต้องคือทางแห่งกุศลกรรม ทางทำความดี 
กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ ว่าโดยหัวข้อย่อ ดังนี้๘๖ 

ก. กายกรรม ๓ หมายถึง การกระทำทางกาย ประกอบด้วย 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากปลงชีวิต 
๒. อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมย 
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ข. วจีกรรม ๔ หมายถึง การกระทำทางวาจา ประกอบด้วย 
๔. มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากพูดเท็จ 
๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากพูดส่อเสียด 
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากพูดคำหยาบ 
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี หมายถึง งดเว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

ค. มโนกรรม ๓ หมายถึง การกระทำทางใจ ประกอบด้วย 
๘. อนภิชฌา หมายถึง ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 
๙. อพยาบาท หมายถึง ความไม่คิดร้าย ไม่ประทุษร้ายผู้อื่น 
๑๐. สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

กุศลกรรมบถ ๑๐ อีกหมวดหนึ่งเป็นทางแห่งกุศลกรรม ทางทำความด ีกรรมดีอันเป็นทาง
นำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ ว่าโดยข้อธรรมสมบูรณ์ (แปลตัดเอาแต่ใจความ) ดังนี้๘๗ 

 
๘๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 
๘๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๒๘๓. ๑๑/๔๗๑/๓๓๗. 
๘๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๓. 



๑๓๙ 

 

ก. กายกรรม ๓ หมายถึง การกระทำทางกาย 
๑. ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ หมายถึง ละการฆ่า

การเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
๒. อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ หมายถึง ละ

อทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ น จาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ หมายถึง ละการ

ประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ 

ข. วจีกรรม ๔ หมายถึง การกระทำทางวาจา 
๔. มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ หมายถึง ละการพูดเท็จ 

ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใด ๆ 
๕. ปิสุณํ วาจํ ปหาย ฯลฯ สมคฺคกรณี วาจํ ภาสิตา โหติ หมายถึง ละการพูดคำ

ส่อเสียด ช่วยสมานคนท่ีแตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยคำที่สร้างสามัคคี 
๖. ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูปี วาจํ ภาสิตา โหติ หมายถึง ละ

คำหยาบ พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน 
๗. สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯเปฯ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที 

นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ หมายถึง ละการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาลเทศะ พูดแต่คำจริง พูดมีเหตุ
มีผล มีสาระประโยชน์อยู่ในหลักศีลธรรมอันดี  

ค. มโนกรรม ๓ หมายถึง การกระทำทางใจ 
๘. อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ หมายถึง ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น 
๙. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ หมายถึง ไม่มีจิตคิดร้าย 

คือปรารถนาแต่ว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็นสุขเถิด 
๑๐. สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติ ฯเปฯ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ หมายถึง     

มีความเห็นชอบ เช่นว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากกรรมดีกรรมชั่วมีจริง เป็นต้น 

กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง เช่นว่า ธรรมจริยา (ความประพฤติธรรม) 
บ้าง โสไจย (ความสะอาดหรือเครื่องชำระตัว ) บ้าง อริยธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผู้เจริญ) บ้าง 
อริยมรรค (มรรคาอันประเสริฐ) บ้าง สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท้) บ้าง สัปปุริสธรรม (ธรรมของ
สัตบุรุษ) บ้าง ฯลฯ 

๓. ศีล ๕ เป็นธรรมจริยาเบื้องต้นคือความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากาย
วาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้
ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ประกอบด้วย๘๘ 

 
๘๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 



๑๔๐ 

 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการปลงชีวิต , เว้นจากการฆ่าการ
ประทุษร้ายกัน 

๒. อทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้, เว้นจากการ
ลักโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทำลายทรัพย์สิน 

๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการประพฤติผิดในกาม, เว้นจากการ
ล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน 

๔. มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 

๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากน้ำเมา คือสุราและเมรัยอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

ศีล ๕ ข้อนี้ ในบาลีชั้นเดิมส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท ๕ (ข้อปฏิบัติในการฝึกตน) บ้าง 
ธรรม ๕ บ้าง เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล คือเป็นเบื้องต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล คำว่า เบญจศีล 
ที่มาในพระไตรปิฎก ปรากฏในคัมภีร์ชั้นอปทาน และพุทธวงส์ ต่อมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นว่า
เป็นนิจศีล (ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจำ) บ้าง ว่าเป็น มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่
ทำให้เป็นมนุษย์) บ้าง 

๓.๒.๔ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม 

หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม ประกอบด้วย 

๑. พรหมวิหารเป็นธรรมประจำใจของผู้ประเสริฐคือธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ, ธรรม
ประจำใจอันประเสริฐ, หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับ
ความประพฤติ จึงจะชื ่อว่าดำเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั ้งหลายโดยชอบ 
ประกอบด้วย๘๙ 

๑. เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

๒. กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 

๓. มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วย
อาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข 
เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 

๔. อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่

 
๘๙ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 



๑๔๑ 

 

สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

๒. สังคหวัตถุเป็นการบำเพ็ญการสงเคราะห์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนคือธรรม
เครื ่องยึดเหนี ่ยว คือยึดเหนี ่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี  หลักการสงเคราะห์ 
ประกอบด้วย๙๐ 

๑. ทาน หมายถึง การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน 

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึงวาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจา
ซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอด
ถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

๓. อัตถจริยา หมายถึงการประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ 
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา หมายถึงความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอ
กันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู ้ร ่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ       
ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 

๓.๒.๕ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีในฐานะสมาชิกของสังคม 

หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีในฐานะสมาชิกของสังคม ประกอบด้วย 

๑. นาถกรณธรรม เป็นการพ่ึงตนเองคือธรรมอันกระทำที ่พึ ่ง ธรรมสร้างที ่พ่ึง 
คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พ่ึงของตนได้ ประกอบด้วย๙๑ 

๑. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 

๒. พาหุสัจจะ หมายถึง ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 

๓. กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี ได้ที่ปรึกษา และผู้
แนะนำสั่งสอนที่ดี 

๔. โสวจัสสตา หมายถึง ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล 

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา หมายถึง ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุก
อย่างของเพ่ือนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดทำให้สำเร็จเรียบร้อย 

 
๙๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗, ๑๑/๒๖๗/๒๔๔. 
๙๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๒๘๑, ๑๑/๔๖๖/๓๓๔. 



๑๔๒ 

 

๖. ธัมมกามตา หมายถึง ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง 
รู้จักพูดรู้จักฟัง ทำให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลัก
วินัยที่ละเอียดลึกซ้ึงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๗. วิริยารัมภะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความชั่ว ประกอบความดี
มีใจแกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 

๘. สันตุฏฐี หมายถึง ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ที่หา
มาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 

๙. สติ หมายถึง ความมีสติ รู้จักกำหนดจดจำ ระลึกการที่ทำคำที่พูดไว้ได้ ไม่มีความ
ประมาท 

๑๐. ปัญญา หมายถึง ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของ
สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 

นาถกรณธรรมนี้ ท่านเรียกว่าเป็น พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็น
กำลังหนุนในการบำเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู ้อื ่นให้สำเร็จได้อย่า ง
กว้างขวางไพบูลย์ 

๒. สาราณียธรรม เป็นการอยู่ร่วมกันในหมู่สังคมด้วยดีคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึก
ถึง ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน และหลักการอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย๙๒ 

๑. เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนำตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี หมายถึง ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน ข้อนี้ ใช้อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได้ 

 
๙๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 



๑๔๓ 

 

๕. สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ ์เสมอกันกับเพื ่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย      
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทำตนให้เป็นที่น่า
รังเกียจของหมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย    
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุด
พ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณคือเป็นสารณียะ (ทำให้เป็นที่ระลึกถึง) เป็นปิยกรณ์ (ทำให้เป็น 
ที่รัก) เป็นครุกรณ์ (ทำให้เป็นที่เคารพ) เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ (ความกลมกลืนเข้าหากัน) เพ่ือ
ความไม่วิวาท เพ่ือความสามัคคีและเอกีภาพ (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

๓.๒.๖ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีในฐานะสมาชิก
ของสังคม 

หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีในฐานะสมาชิกของสังคม 
ประกอบด้วย 

๑. อธิปไตย ๓ เป็นหลักความเป็นใหญ่และการมีส่วนร่วมในการปกครองคือความเป็น
ใหญ ่ภาวะที่ถือเอาความเป็นใหญ่ ประกอบด้วย๙๓ 

๑. อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นใหญ่ กระทำการด้วย
ปรารภตนเป็นประมาณ 

๒. โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่ กระทำการด้วย
ปรารภความนิยมของโลกเป็นประมาณ 

๓. ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระทำการด้วย
ปรารภความถูกต้องเป็นจริง สมควรตามธรรมเป็นประมาณ 

ผู้เป็นอัตตาธิปก พึงใช้สติให้มาก ผู้เป็นโลกาธิปก พึงมีปัญญาครองตนและรู้พินิจ     
ผู้เป็นธรรมาธิปก พึงประพฤติให้ถูกหลักธรรม ผู้เป็นหัวหน้าหมู่ เป็นนักปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย 

๒. อปริหานิยธรรม เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความเจริญ 
ประกอบด้วย 

๒.๑ อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมอัน
ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง  
ประกอบด้วย๙๔ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

 
๙๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
๙๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 



๑๔๔ 

 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่
พึงทำ ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันประชุมปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำ
กิจที่ควรทำทั้งหลาย 

๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติ
ไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 

๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำ
ของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 

๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์

ต่าง ๆ) ของวัชชี (ประจำชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำ
แก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 

๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย 
(ในที่นี้กินความกว้าง หมายถึง บรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระ
อรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  

อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี ้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย
ผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยงให้แตกสามัคคี. 

๒.๒ อปริหานิยธรรม ๗ ของภิกษุ หรือ ภิกขุปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมอันไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับภิกษุทั้งหลาย ประกอบด้วย๙๕ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่

สงฆ์จะต้องทำ ข้อนี้แปลอีกอย่างว่า : พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นจัดการแก้ไขสิ่ง
เสียหาย เหตุไม่งาม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 

๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติ
ไว ้ สมาทานศึกษาอยู ่ ในสิกขาบททั ้งหลายตามที ่พระองค์ทรงบัญญัติไว ้ ( to introduce no 
revolutionary ordinance, break up no established ordinance, but train oneself in 
accordance with the prescribed training-rules) 

๔. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุ
เหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 

๕. ไม่ลุอำนาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 
๖. ยินดีในเสนาสนะป่า 

 
๙๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗๐/๙๐. 



๑๔๕ 

 

๗. ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งยังไม่มา ขอให้
มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก 

๒.๓ อปริหานิยธรรม ๗ ของภิกษุ หรือ ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง 
๑. น กัมมารามตา หมายถึง ไม่มัวเพลินการงาน คือไม่หลงเพลิดเพลินหมกมุ่น

วุ่นอยู่กับงาน เช่น การเย็บจีวร ทำบริขารต่าง ๆ เป็นต้น จนเสื่อมเสียการเล่าเรียน ศึกษาบำเพ็ญสมณ
ธรรม 

๒. น ภัสสารามตา หมายถึง ไม่มัวเพลินการคุย 
๓. น นิททารามตา หมายถึง ไมม่ัวเพลินการหลับนอน 
๔. น สังคณิการามตา หมายถึง ไม่มัวเพลินการคลุกคลีหมู่คณะ 
๕. น ปาปิจฉตา หมายถึง ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก, ไม่ตกอยู่ในอำนาจ

ความปรารถนาลามก 
๖. น ปาปมิตตตา หมายถึง ไม่เป็นผู้มีปาปมิตร 
๗. น อันตรา โวสานมาปัชชนา หมายถึง ไม่ถึงความหยุดยั้งนอนใจเสียใน

ระหว่าง ด้วยการบรรลุคุณวิเศษเพียงชั้นต้นๆ 

๓.๒.๗ หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที ่ดีในฐานะ
สมาชิกของสังคม 

หลักธรรมระดับสังคม เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีในฐานะสมาชิกของ
สังคม ประกอบด้วย 

๑. ทศพิธราชธรรม ๑๐ เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองคือธรรมของพระราชา กิจวัตรที่
พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ  คุณธรรมของผู ้ปกครองบ้านเมือง  และธรรมของนักปกครอง 
ประกอบด้วย๙๖ 

๑. ทาน หมายถึง การให้ คือ สละทรัพย์ส ิ ่งของ บำรุงเล ี ้ยง ช ่วยเหลือ
ประชาราษฎร์ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๒. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีงาม คือ สำรวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่
การสุจริต รักษากิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่
ใครจะดูแคลน 

๓. ปริจจาคะ หมายถึง การบริจาค คือ เสียสละความสุขสำราญ เป็นต้น 
ตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔. อาชชวะ หมายถึง ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจ
โดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

 
๙๖ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๘๖. 



๑๔๖ 

 

๕. มัททวะ หมายถึง ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้าง
ถือองค์ มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาด
ความยำเกรง 

๖. ตปะ หมายถึง ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงำย่ำ
ยีจิต ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปรนเปรอ มีความ
เป็นอยู่สม่ำเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งม่ันแต่จะบำเพ็ญเพียร ทำกิจให้บริบูรณ์ 

๗. อักโกธะ หมายถึง ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด ลุอำนาจความโกรธ จน
เป็นเหตุให้วินิจฉัยความและกระทำกรรมต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้ระงับความ
เคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระทำการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง 

๘. อวิหิงสา หมายถึง ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษี       
ขูดรีด หรือ เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอำนาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ
อาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

๙. ขันติ หมายถึง ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกาย
น่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมด
กำลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกรณียกิจที่บำเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นใน
ธรรม คงที ่ ไม่มีความเอนเอียงหวั ่นไหวเพราะถ้อยคำที ่ด ีร ้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ 
อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สติมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

๒. จักรวรรดิวัตร ๑๒ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองหรือวัตรของพระเจ้า
จักรพรรดิ พระจริยาที่พระจักรพรรดิพึงทรงบำเพ็ญสม่ำเสมอ ธรรมเนียมการทางบำเพ็ญพระราช
กรณียกิจของพระเจ้าจักรพรรดิ, หน้าที่ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย๙๗ 

๑. ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพนับถือบูชายำเกรงธรรม  
ยึดธรรมเป็นหลัก เป็นธงชัย เป็นธรรมาปิไตย 

๒. ธรรมิการักขา หมายถึง จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและ
เป็นธรรม ดังนี้ 

ก. อันโตชน หมายถึง แก่ชนภายใน ตั้งแต่พระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผู้
ปฏิบัติราชการในพระองค์ทั้งหมด คือ คนในปกครองส่วนตัว ตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไป ด้วยให้การ
บำรุงเลี้ยงอบรมสั่งสอน เป็นต้น ให้อยู่โดยเรียบร้อยสงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน 

ข. พลกาย หมายถึง แก่กองทัพ คือ ปวงเสนาข้าทหาร , ข้าราชการ      
ฝ่ายทหาร 

ค. ขัตติยะ หมายถึง แก่กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ, เจ้า
เมืองขึ้น, ปัจจุบันสงเคราะห์ชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย, ข้าราชการฝ่ายปกครอง 

 
๙๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕/๖๕. 



๑๔๗ 

 

ง. อนุยนต์ หมายถึง แก่ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย, ปัจจุบันควร
สงเคราะห์ข้าราชการฝ่ายพลเรือนเข้าท้ังหมด 

จ. พราหมณคฤหบดี หมายถึง แก่ชนเจ้าพิธี เจ้าตำรา พ่อค้า เจ้าไร่เจา้นา 
คือ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ หมอ พ่อค้า ผู้ประกอบอาชีพวิชีพต่าง ๆ และเกษตรกร ด้วยช่วยจัดหา
ทุนและอุปกรณ ์เป็นต้น 

ฉ. เนคมชานบท หมายถึง แก่ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั ้งปวงทุก
ท้องถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไปไม่ทอดทิ้ง 

ช. สมณพราหมณ์ หมายถ ึง แก ่พระสงฆ ์และบรรพช ิตผ ู ้ทรงศีล            
ทรงคุณธรรม 

ญ. มิคปักษี หมายถึง แก่มฤคและปักษี คือ สัตว์อันควรสงวนทั้งหลาย 
๓. อธรรมการนิเสธนา หมายถึง ห้ามกั้น มิให้มีการอันอธรรมเกิดขึ้นในพระราช

อาณาเขต คือ จัดการป้องกัน แก้ไข มิให้มีการกระทำความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ ้นใน
บ้านเมือง 

๔. ธนานุประทาน หมายถึง ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสน
ยากไร้ในแว่นแคว้น 

๕. ปริปุจฉา หมายถึง ปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา อยู่เสมอตามกาลอันควร เพ่ือให้รู้ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ข้อนี้ปัจจุบันสงเคราะห์
นักปราชญ์นักวิชาการผู้ทรงคุณธรรมเข้าด้วย 

จักรวรรดิวัตรนี้ มาในจักกวัตติสูตร ตามที่มาที่อ้างในพระบาลี คือไตรปิฎก ท่านไม่
ระบุจำนวนข้อไว้ แต่นับตามที่ตรัสไว้ เป็นหลักการที่ยึดถือหนึ่งข้อ และหลักปฏิบัติ ๔ ข้อ จึงรวมเป็น 
๕ ข้อ อย่างไรก็ดี ข้อย่อยท่ีแยกออกไปจากข้อ ๒ (ธรรมิกรักขา) แต่ละอย่าง ในชั้นอรรถกถาคงเห็นว่า
มีความสำคัญมาก และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติจำเพาะต่างกันออกไป จึงจัดเป็นวัตรแต่ละข้อเท่ากัน
หมด นับได้ ๑๒ ข้อ แต่ในอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เอง ท่านจัดต่างออกไปดังนี้๙๘ 

๑. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ หมายถึง สงเคราะห์ชนภายใน และพลกายกอง
ทหาร 

๒. ขตฺติเยสุ หมายถึง สงเคราะห์กษัตริย์เมืองขึ้นท้ังหลาย 
๓. อนุยนฺเตสุ หมายถึง สงเคราะห์เหล่าเชื้อพระวงศ์ ผู้ตามเสด็จเป็นราชบริพาร 
๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ หมายถึง คุ้มครองพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย 
๕. เนคมชานปเทสุ หมายถึง คุ้มครองชาวราษฎรพ้ืนเมืองทั้งหลาย 
๖. สมณพฺราหฺมเณสุ หมายถึง คุ้มครองเหล่าสมณพราหมณ์ 
๗. มิคปกฺขีสุ หมายถึง คุ้มครองเนื้อนกที่เอาไว้สืบพันธุ์ 
๘. อธมฺมการปฏิกฺเขโป หมายถึง ห้ามปรามมิให้มีการประพฤติการอันผิดธรรม 

 
๙๘ ที.อ. ๓/๔๖. 



๑๔๘ 

 

๙. อธนานํ ธนานุปฺปทานํ หมายถึง ทำนุบำรุงผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ 
๑๐. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺหาปุจฺฉนํ หมายถึง เข้าไปหาและ

สอบถามปัญหากะสมณพราหมณ์ 
๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ หมายถึง เว้นความกำหนัดในกามโดยอาการ ไม่เป็นธรรม 
๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ หมายถึง เว้นโลภกล้า ไม่เลือกควรไม่ควร 

ที่จำกันมาส่วนมาก ก็ถือตามนัยอรรถกถานี้ อย่างไรก็ดี ตามนัยนี้ ท่านไม่นับข้อ
ธรรมาธิปไตย เข้าในจำนวน ๑๒ ข้อ และเพ่ิมข้อ ๑๑, ๑๒ เข้ามาใหม่ ซึ่งไม่มีมาในบาลีเดิม สำหรับข้อ 
๑๑, ๑๒ นี้ โดยเหตุผลน่าจะมีอยู่แล้วในหลักทศพิธราชธรรม 

๓. ราชสังคหวัตถุ ๔ เป็นการทำนุบำรุงทวยราษฎร์ของผู้ครองแผ่นดิน หรือ ราช
สังคหวัตถุ ๔ เป็นสังคหวัตถุของพระราชา ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน หลักการสงเคราะห์
ประชาชนของนักปกครอง ประกอบด้วย๙๙ 

๑. สัสสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริม
การเกษตร 

๒. ปุริสเมธะ หมายถึง ความฉลาดในการบำรุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดี      
มีความสามารถ 

๓. สัมมาปาสะ หมายถึง ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริม
อาชีพ เช่น ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม เป็นต้น 

๔. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ หมายถึง ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ำใจ น้ำคำ 
ควรดื่ม คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์เป็นทางแห่ง
สามัคคี ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ 

๔. สามัคคี ๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามัคคีในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดง มีหลากหลายนัย ทั้งเบื้องต้นจนถึงสูงสุด ซึ่งความสามัคคี มี ๓ อย่าง คือ๑๐๐ 

๑. คณะสามัคคี เป็น คณะ กลุ่ม ที่สามัคคีกัน 
๒. ธรรมสามัคคี เป็นสภาพธรรมที่ดีที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ที่เป็นกุศลธรรมที่เกิด

พร้อมปัญญา 
๓. อนภินิพพัตติสามัคคี เป็นความสามัคคีของผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้น และถึงกาล

ที่ปรินิพพาน เป็นความสามัคคีที่ประเสริฐ เพราะต่างก็ดับทุกข์ ไม่เกิดอีกสิ้นเชิง พร้อมเพรียงที่จะพ้น
จากทกุข์ 

๕. อคติ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติท่ีผิด, ความไม่
เที่ยงธรรม และความลำเอียง ประกอบด้วย๑๐๑ 

 
๙๙ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓๕๑/๑๑๐. 
๑๐๐ ขุ.มหา. (ไทย) ๒๑/๒๑๑/๖๒๓. 
๑๐๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๕/๑๙๖, ๑๑/๒๔๖/๒๔๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๓. 



๑๔๙ 

 

๑. ฉันทาคติ หมายถึง ลำเอียงเพราะชอบ 
๒. โทสาคติ หมายถึง ลำเอียงเพราะชัง 
๓. โมหาคติ หมายถึง ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา 
๔. ภยาคติ หมายถึง ลำเอียงเพราะกลัว 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า หลักธรรมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง มี ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล ประกอบด้วย ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ในฐานะเป็นสมาชิก
แบบอย่างของสังคม ในฐานะคนมีศีลธรรมและคนมีคุณแก่ส่วนรวมเป็นสมาชิกของสังคม และระดับ
สังคม ประกอบด้วย เป็นคนผู ้มีส่วนร่วมในการปกครองที ่ดี และเป็นคนผู ้นำรัฐหรือผู ้ปกครอง
บ้านเมืองที่ดีในฐานะสมาชิกของสังคม ดังปรากฏตามตารางที่ ๓.๔ แนวคิดหลักธรรมในเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมือง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๔ แนวคดิหลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

 
หลักธรรมระดับ แนวคิดหลัก 

หลักธรรมระดับบุคคล - คุณสมบัติ ๗ ประการ, 
- เป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมต้องมีสัปปุริสธรรม ๗ ประการ 

หลักธรรมระดับสังคม - คนมีศีลธรรมคือ สุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ 
- คนมีคุณแก่ส่วนรวมคือ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
- คนผู้มีส่วนร่วมที่ดีคือ นาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ 
- คนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีคือ อธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ 
- คนผู ้นำรัฐหรือผู ้ปกครองบ้านเมืองที ่ดีคือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ ๔ 

 

จากตารางที่ ๓.๔ แนวคิดหลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง คือ หลักธรรม
ระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามสัปปุริสธรรม ๗ และ
หลักธรรมระดับสังคมจจะต้องเป็นคนมีศีลธรรมตามสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ เป็นคนมีคุณแก่
ส่วนรวมตามพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณีย
ธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามอธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และเป็นคนผู้นำรัฐ
หรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ 
อคติ ๔ 

๓.๓ แนวคิดที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย

พระองค์เอง ทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้ความสำคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่าง  ๆ 
พระพุทธองค์จะทรงทำท่ามกลางสงฆ์ให้เป็นสังฆกรรมต่าง ๆ ที่กระทำต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จาก 



๑๕๐ 

 

คณะสงฆ์จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่    
พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัย ซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์
จะใช้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป  และจะเป็นสิ่งที่กำหนด
บทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับสังคมชาวโลกในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย๑๐๒ 
เช่นเดียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ย่อมต้องมีความผู้นำหรือภาวะผู้นำในการบริหาร โดยบริหาร
ตามหลักภาวะผู้นำนั้น มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำที่มีหน้าที่ในการดูแล
ปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระ
ปรีชาสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้รอดพ้นจากภัยต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะผู้เป็นพระสาวกสำคัญยิ่งที่ได้รับการ
คัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานใหญ่ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ำสัตตบรรณในเขาเวภาระ
บรรพตเขตกรุงราชคฤห์๑๐๓ หลังจากสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระ
มหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา ๙ สาย และประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้น
ด้วย๑๐๔ ทำให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยและ
อีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยก็ยังมีการใช้
หลักภาวะผู้นำควบคู่กับหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาโดยตลอดจนถึงในยุคปัจจุบัน
นี้ 

๓.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การ  
เหมือนในปัจจุบัน แตเ่ป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้น ๆ มีสิทธิเท่าเทียม
กันในการช่วยเหลือทำหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่จากการกระทำของภิกษุ
แต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นการปกครอง       
โดยธรรมวินัย๑๐๕ โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงดำเนินการปกครองด้วยวิธีการ
คัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นฐานรองรับ ทรงให้ศึกษาเล่า
เรียนพระธรรมวินัย เพ่ือนำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเอง 

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่เป็นสมาชิกของสังคมบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ถ้าไม่สามารถ
ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้น หรืองดเว้นจากจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้อย่าง
เด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

 
๑๐๒ พระเทพเวท ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแห่งภมูิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร 

: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔), หน้า ๓๒. 
๑๐๓ สง่า หล่อสำราญ, ตำนานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
๑๐๔ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๙. 
๑๐๕ พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที ่ม ีในพระไตรปิฎก , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๗. 



๑๕๑ 

 

ช่วยกันรับผิดชอบและเข้มงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที ่เข้ามาในสังคมสงฆ์  ด้วยกฎหมายหรือ      
แบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องรองรับสถานภาพแห่งการอยู่ร่วมกันเป็น  
หมู่คณะ กฎหมายและแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ของสังคมให้ความเห็นชอบร่วมกันว่าสามารถใช้เป็น
มาตรการเป็นมาตรฐานแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติแต่ละบุคคลให้อยู ่ในกรอบเขต        
อาณาณัติที่ถูกต้องและดีงามตามประเพณี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สังคมสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข
และไม่ก่อให้เกิดจลาจลกระทำการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการในภายใน๑๐๖ จะเห็นได้ว่าพระพุทธ
องค์ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณอันยาวไกลทรงทราบถึงอนาคต  เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ศาสนาของพระองค์เอง อาศัยพระธรรมวินัยที ่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เป็นตัวแทนของพระองค์  
เหมือนคราวที่พระอานนท์ ทูลถามว่า 

“พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะมอบอำนาจหน้าที่การดูแลคณะสงฆ์แก่ผู้ใด”  

 พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า  

“ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว    
พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย”๑๐๗ 

การบริหารปกครองพุทธบริษัทสี ่ในพระพุทธศาสนานั ้น  พระพุทธองค์ทรงมีความ
ระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในการรับสมาชิกเข้าสู่หมู่คณะหรือสถาบันสงฆ์ในยุคแรก  ๆ 
พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยพระองค์เอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระปัญจ
วัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น จากนั้นก็ทรงมอบอำนาจแก่คณะสงฆ์ในการคัดเลือกคัดสรร
สมาชิกที่มาอยู่ใหม่ด้วยญัตติจตุตถกรรม แต่ถึงกระนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เช่น ผู้ที่จะอุปสมบท
ต้องเป็นผู้ชาย มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ไม่เป็นโรค
ที่สังคมรังเกียจ เป็นต้น๑๐๘ และพระพุทธองค์ยังทรงกำหนดคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์และพระสงฆ์
ที่จะกระทำการยอมรับสังฆกรรมแห่งการรับสมาชิกใหม่หรือพระภิกษุ  โดยทรงบัญญัติให้พระภิกษุ
ใหมแ่ต่ละรูปมีพระอุปัชฌาย์ คือเมื่อจะบวชต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ดูแล นั่นหมายถึงพระภิกษุผู้บวช
ใหม่ต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ดูแลเหมือนบิดาดูแลลูกดั่งที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระภิกษุตอนประกาศ
พระพุทธศาสนาใหม่ๆ ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมใน
สัทธิวิหาริกเหมือนบุตร สัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์เหมือนบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้ว อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน  จักถึงความเจริญงอก
งามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้๑๐๙ ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้หลักการและแนวทางในการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้องควร
แนะนำให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ยิ่งเมื่อมาอยู่รวมกันมาก ๆ ขึ้น ก็มีปัญหาว่าผู้เข้ามาใหม่นั้นบางคน

 
๑๐๖ แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๕. 
๑๐๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๐๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔. 
๑๐๙ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑. 



๑๕๒ 

 

เข้ามาแล้วอาจจะมีความรู้สึกเคว้งคว้าง ไม่ได้รับการแนะนำให้ฝึกฝน ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากคณะสงฆ์เท่าท่ีควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีอุปัชฌาย์ขึ้นมา๑๑๐ 

ในช่วงต้นสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบัญญัติวินัย เพราะจำนวนพระภิกษุสงฆ์มีน้อยและ   
ทุกรูปต่างก็ตั ้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด  ต่างสำนึกดีว่า อะไรเป็นสิ ่งที ่ควรทำหรือ          
ไม่ควรทำ ครั้นต่อมา พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติ
สำหรับพระสงฆ์ ได้แก่๑๑๑ 

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง 

๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม 

๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส 

๔. ความอดทน คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง 

๕. พระนิพพานเป็นบรมธรรม 

๖. ผู้ทำร้ายผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 

๗. ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 

๘. ความสำรวมในพระปาติโมกข์ 

๙. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 

๑๐. การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 

๑๑. การประกอบความเพียรในอธิจิต 

โอวาทปาติโมกข์ จัดว่าเป็นอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดเป็นพุทธกิจ ไม่ใช่กิจของพระ
สาวกต่อมา เมื่อผู้ที่เข้ามาบวชมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติสิกขาบท เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบท ถ้ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติ
สิกขาบท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรงบัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรง
บัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่สงฆ ์พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงบัญญัติอาณาปาติโมกข์ 
และทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดอาณาปาติโมกข์ทุก ๑๕ วัน 

อาณาปาติโมกข์ หมายถึง พระพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้กำกับความประพฤติของสงฆ์
เหมือนการออกกฎหมายควบคุม อันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง อาณาปาติโมกข์ มี ๒ 
อย่าง ได้แก่ 

 
๑๑๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๕๔. 
๑๑๑ วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑.  



๑๕๓ 

 

๑. อาทิพรหมจรรย์ คือ ความประพฤติอันประเสริฐที่เป็นส่วนเบื้องต้น หมายถึง ศีล 
คือ ความประพฤติอย่างปกติ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอาทิพรหมจรรย์ เพื่อกำกับความประพฤติ
ของบรรพชิต เพ่ือป้องกันความเสียหาย จัดเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ 

๒. อภิสมาจาร คือ มารยาทในสังคม ว่าด้วยระเบียบที ่พ ึงปฏิบัต ิ เพื ่อสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบรรพชิตกับบรรพชิต บรรพชิตกับคฤหัสถ์ เป็นมารยาทของภิกษุจัดเป็น
สิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกข์  

อาณาปาติโมกข์ เป็นระเบียบความประพฤติทางกาย และทางวาจา เป็นระเบียบที่พึง
ปฏิบัติในสังคมของพระอริยบุคคล ดังพระพุทธดำรัสว่า เธอทั้งหลายจงเป็นอยู่อย่างผู้มีศีล ถึงพร้อม
ด้วยปาติโมกข์ จงเป็นอยู่อย่างสำรวมระวังในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษ
แม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิด๑๑๒ 

ครั้นต่อมาเมื่อมีจำนวนพระภิกษุเพิ่มมากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ดี ซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในประเพณี
วัฒนธรรมที่สังคมนั้น ๆ กำหนดไว้ ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้  เพราะต่างคนต่างคิด    
ต่างคนต่างทำ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่คนส่วนใหญ่
ยอมรับมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน ก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนั้น ๆ 

การบัญญัติพระธรรมวินัย หรือสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลังจากที่มีพระภิกษุ
จำนวนมากขึ้น เพราะมีผู้ประพฤติไม่เหมาะสม ประพฤติผิดนอกรีตนอกทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว    
ทำให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณากำหนดขอบเขตข้อวัตรปฏิบัติสำหรับเหล่าพระอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์
ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนหรือสั่นคลอนให้คนนอกศาสนาติเตียนได้ พระพุทธเจ้า
ทรงอาศัยผลแห่งการกระทำของพระภิกษุผู้ประพฤติผิดนั้น แล้วนำมาเป็นข้อบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้
ใครต่อใครประพฤติผิดเช่นนั้นอีก ในการบัญญัติแต่ละครั้งล้วนเป็นมติคณะสงฆ์เห็นร่วมด้วยทุกครั้งไป 
และสิกขาบทเหล่านั้น มีทั้งหนักและเบาตามแต่โทษานุโทษนั้น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการบัญญัติ    
พระธรรมวินัยของพระพุทธองค์มิได้บัญญัติเป็นหมวด ๆ หมู่ ๆ หรือเรียงตามมาตราหรือข้อหนักเบา 
แต่เป็นการบัญญัติตามความผิดที่พระภิกษุประพฤติผิด และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือสิกขาบท
พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า และพระธรรมวินัยหรือกฎข้อบังคับที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ
ขึ ้นมานั ้น สามารถนำไปใช้ได้ตลอดกาล  และไม่มีการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อให้คล้อยตามโลกหรือ         
ตามสถานการณ์บ้านเมือง จึงนับได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของ
พระภิกษุสงฆ์อย่างแท้จริง 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบท
ไว้ดังนี้ 

 
๑๑๒ ม.มู (ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖. 



๑๕๔ 

 

๑. เมื่อใด ความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้น พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้าม
ประพฤติเช่นนั้นเป็นอย่าง ๆ ไป 

๒. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพิ่มหรือแก้ไขให้เหมาะกับที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ 
ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติรัดซ้ำเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 

๓. ตั ้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพิ ่มอนุบัญญัติพระบัญญัติที ่ต ั ้งไว้ครั ้งแรก  เรียกว่า         
มูลบัญญัติ ข้อที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่า อนุบัญญัติ๑๑๓ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ชี้แจงว่า วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่าง ๆ 
ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนนั้น และเพื่อทำให้คำสอนหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
นั ้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ ้นมาแล้วก็เกื ้อกูลการนำสู ่จ ุดหมายของพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า๑๑๔ และวินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อกำหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการ
ดำเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล  ศีลจึงเป็น
คุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน๑๑๕ 

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื ่อประโยชน์  หรือวัตถุประสงค์ที ่เสมอกัน ๑๐
ประการ๑๑๖ ย่อได้เป็น ๕ หมวด๑๑๗ คือ 

๑. เพ่ือประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 

๑.๑ พื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือเพื่อความดีงามของสถาบันสงฆ์ทั้งหมด โดย
ส่วนรวมที่มีความเรียบร้อยอยู่กันด้วยดี ด้วยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแห่งความยอมรับร่วมกัน 

๑.๒ เพื่อความสำคัญแห่งสงฆ์ ไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่เรียบร้อยดี ต้องอยู่สุขสบาย
ของส่วนรวม 

๒. เพ่ือประโยชน์แก่ตัวบุคคล 

๒.๑ เพ่ือกำราบคนหน้าด้าน คือผู้เก้อยาก 

๒.๒ เพ่ือความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 

 
๑๑๓ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , วินัยมุข เล่ม ๑, พิมพ์ครั ้งที่ ๓๐, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗), หน้า ๙–๑๐. 
๑๑๔ พระเทพเวที  (ประย ุทธ์ ปยุต ฺ โต ) และ ระวี ภาว ิไล , พุทธบร ิษ ัท  ก ับ  พระธรรมว ิน ัย , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑. 
๑๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๑. 
๑๑๖ วิ.ม. (ไทย) ๓๙/๒๗ – ๒๙. 
๑๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๒.อ้างแล้ว. 



๑๕๕ 

 

๓. เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ คือคำนึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดกับชีวิตของ
มนุษย ์เช่น เรื่องความดี ความชั่ว เป็นต้น โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพเอ้ือต่อชีวิตที่ดีงาม 

๓.๑ เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๓.๒ เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 

๔. เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที ่เป็นสังคมใหญ่ คือ เพื่อผลดีแก่จิตใจของ
ประชาชน ทำให้คนมีจิตใจผ่องใส ด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อ 

๔.๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 

๔.๒ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 

๕. เพ่ือประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 

๕.๑ เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระธรรมวินัย 

๕.๒ เพ่ือถือตามพระธรรมวินัย นั่นก็คือเพ่ือช่วยค้ำจุนให้ระเบียบแบบแผน และ
ระบบต่าง ๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์    
อย่างมั่นคง 

จะเห็นได้ว่า พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง 
ภิกษุสงฆ ์เรียกว่า อาณาปาติโมกข์ ซึ่งก่อนพรรษา ๒๐ นั้น ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักการ
ไว้ แต่เมื่อพระสงฆ์ปุถุชนมีมากขึ้น มีความประพฤติเสื ่อมเสียมากขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือ
ควบคุมหมู่สงฆ์ดังกล่าวแล้ว จึงเชื่อได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มีความสำคัญในการเกื้อกูล
นานาประการและเป็นหลักชัยในการปกครองคณะสงฆ์ ผดุงศาสน์ได้อย่างมั่นคงถาวร ดังที่พระพุทธ
องค์ทรงปรารภกับพระอานนท์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานว่า 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีตนเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึงเลย จงมีธรรมเป็นที่พึง
เถิด อย่ามีสิ่งอื ่นเป็นที่พึงเลย ดูก่อนอานนท์ ธรรมวินัยใดอันเราแสดงไว้แล้ว บัญญัติไว้แล้ว    
แก่พวกเธอ ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา”๑๑๘  

นี่ก็แสดงให้เห็นชัดว่าพระธรรมวินัยทั้งหมดเป็นเหมือนศาสดาของชาวพุทธ เพราะฉะนั้น     
ถ้าหากว่าสงฆ์สำคัญ วินัยก็สำคัญ คือวินัยเป็นตัวที่ทำให้สงฆ์ดำรงอยู่ และให้สงฆ์อยู่อย่างเป็นระบบ
เป็นรูปแบบที่เป็นไปตามพระพุทธประสงค์นั่นเอง๑๑๙ พระพุทธเจ้าทรงวางกรอบพระธรรมวินัยเพ่ือ
เป็นแบบแผนข้อวัตรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและทรงป้องกันภัยอันตราย อสัทธธรรมที่จัก
เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนานั่นเอง พระธรรมวินัยเป็นกรอบและแนวการปฏิบัติดำรงตนให้อยู ่ใน
ขอบเขตอันเหมาะสมในสมณภาวะ เพื่อความผาสุกและความเรียบร้อยในหมู่คณะ อันเป็นประโยชน์
เกื้อกูลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์นั่นเอง และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือข้อสิกขาบทแต่ละข้อนั้น

 
๑๑๘ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๑๙ พระเทพเวท ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และระว ีภาวิไล, พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, หน้า ๒๒. 



๑๕๖ 

 

ล้วนมีเหตุผลแห่งการบัญญัติทั้งนั้นไม่ว่าสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม โดยการยอมรับแห่งคณะสงฆ์
เป็นเสียงข้างมาก พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยโดยผ่านมติการยอมรับจากคณะสงฆ์ร่วมกัน  โดย
กำหนดกฎเกณฑ์ในการถือปฏิบัติ คือ ภิกษุถือข้อวัตรศีลสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ภิกษุณีถือข้อวัตร
สิกขาบท ๓๑๑ ข้อ สามเณรถือข้อวัตรสิกขาบท ๑๐ ข้อ ชีพราหมณ์ถือข้อวัตรสิกขาบท ๘ ข้อ และ
อุบาสก-อุบาสิกาถือข้อวัตรสิกขาบท ๕ ข้อ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นหนึ่งใน
องค์กรของพระพุทธศาสนา เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วย่อมจะมีแนวทางการปฏิบัติการศึกษาเหมือนกัน และ
การศึกษาในพระพุทธศาสนาถือเป็นบรรทัดฐานการรองรับพระธรรมวินัยอีกอย่างหนึ่ง 

๓.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล 

หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ทำให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่
เป็นพระเสขะบุคคลต่างก็พากันเศร้าโศก พิไรรำพันถึงพระพุทธเจ้า ในช่วงที่ประชุมเพลิงพระพุทธ
สรีระนั้น ได้มีภิกษุผู ้เฒ่ารูปหนึ่งชื ่อสุภัททะ ได้กล่าวจาบจ้วงว่าไม่ควรเศร้าโศก แต่ควรจะดีใจที่     
พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานเสียได้ เพราะทรงพระชนม์อยู่ก็จะคอยติติงติเตียนอยู่เสมอ จะทำจะพูด 
จะคิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ๑๒๐ 

เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินถ้อยคำอย่างนั้น มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อภัยพระพุทธศาสนายิ่งนัก 
จึงปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์ว่า ควรทำสังคายนาพระธรรมวินัยภายหน้า สภาวะมิใช่ธรรมจะ
รุ่งเรือง ธรรมจะเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะ
มีกำลัง ธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมกำลัง อวินัยวาทีบุคคลจะมีกำลัง วินัยวาทีบุคคลจะ เสื่อมกำลังลง๑๒๑ 
เพราะมองนัยที่พระองค์มิได้มอบอำนาจแห่งการปกครองให้แก่ใครเลย ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอท้ังหลาย เมื่อเราสิ้นไป”๑๒๒ 

ครั้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจาก   
วันหนึ่งทรงทอดพระเนตรสามเณรรูปหนึ่งนามว่า นิโครธ ซึ่งมีกิริยาเยือกเย็น เคร่งครัดน่าเลื่อมใส ทรง
มีพระราชศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์เข้าไปในพระราชมณเฑียร นิโครธสามเณรได้แสดงธรรมโปรด
พระเจ้าอโศกมหาราชให้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนา ละเลิกอุปนิสัยอันดุร้ายเสียสิ้น และได้โปรดให้สร้าง
พระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ และสร้างพระพุทธวิหารทั่วไปในชมพูทวีป นอกจากนี้ พระเจ้าอโศกได้เป็น
ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ ได้มีพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาได้ปลอม
บวชเข้ามาเป็นภิกษุ เพื่อปรารถนาลาภสักการะ เป็นเหตุให้สงฆ์ฝ่ายธรรมวาทีทั้งหลายรังเกียจ มิอาจ
ทำอุโบสถสังฆกรรมกันเป็นเวลานาถึง ๗ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชดำรัสให้อำมาตย์คนหนึ่งไประงับ
อธิกรณ์เรื ่องนี้ ณ อโศการาม และขอให้สงฆ์ทำสังฆกรรมกัน อำมาตย์นั้นได้เข้าไปแสดงพระราช
ประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นแก่สงฆ์ฟัง พระภิกษุรูปใดขัดขืนก็ถูกอำมาตย์ประหารชีวิตเสีย 

 
๑๒๐ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. 
๑๒๑ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. 
๑๒๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



๑๕๗ 

 

๒-๓ รูป ซึ่งล้วนเป็นสงฆ์ฝ่ายธรรมวาทีทั้งสิ ้น เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบการกระทำอันเกินคำสั่ง
เช่นนั้นก็ทรงร้อนพระองค์จึงได้เสด็จมาถามภิกษุทั้งหลาย บาปที่ประหารพระจะตกแก่ผู้ใช้หรือผู้ฆ่า 
ปรากฏว่าสงฆ์ทั้งหลายมิอาจวิสัชนาให้เป็นที่แจ่มกระจ่างได้ และสงฆ์ท้ังหลายนั้นก็ได้ทูลแนะนำให้ไป
อาราธนานิมนต์พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระมาวิสัชนา จึงได้รับคำตอบว่า การที่อำมาตย์ได้ตัดศีรษะ
ของพระภิกษุนั้น จะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีเจตนาที่ฆ่าเท่านั้น ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราช
พอพระทัยมาก ฝ่ายพระอลัชชีผู้ปลอมบวชในพระพุทธศาสนานั้น ก็ยังพยายามที่จะประกอบมิจฉาชีพ
อยู่ต่อไป พระเหล่านั้นได้มัวเมาหลงใหลในลาภสักการะไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้าเหลือง
เลี้ยงชีวิต ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ไม่สังวรระวังในศีลวัตร เที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการต่าง ๆ 
เพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ เพื่อหาลาภสักการะเข้าตัว เพราะเหตุนี้ จึงทำให้พระสัทธรรมอัน
บริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วย  ความอลเวงได้เกิดขึ้นในวงการของ
พระพุทธศาสนาทั่วไป ลาภสักการะมีอำนาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นแก่ได้ แม้กระทั่งผู้ทรงเพศเป็น
ภิกษุห่มผ้าเหลืองก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของมัน ที่จริงผู้มีลาภคือผู้มีบุญ แต่ผู้มัวเมาในลาภคือผู้สั่งสม
บาป การที่พระได้ของมาก ๆ จากประชาชนที่เขาบริจาคด้วยศรัทธานั้นนับว่าเป็นการดีไม่มีผิด แต่การ
ที่พระสั่งสมของมัวเมาในลาภ หลงใหลในเกียรติ เห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุ จนลืมหน้าที่
ของตนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ถวายพระเทศนาแด่พระเจ้าอโศก
มหาราช จนพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ 
ได้ประทับอยู่ที่อุทยานนั้นเป็นเวลา ๗ วัน ในวันที่ ๗ พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ใน
ชมพูทวีปโดยทั่วกันทั้งสิ้นให้มาประชุมที่อโศการามภายใน ๗ วัน พระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับ
ท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ตรัสสั่งให้ภิกษุผู้สังกัดในนิกายนั้น ๆ นั่งรวมกันเป็นนิกาย ๆ แล้ว
ตรัสถามให้พระเหล่านั้นอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งพระเหล่านั้นได้อธิบายผิดไปตามลัทธิ  
ของตน ๆ พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสสั่งให้กำจัดพระอลัชชีเหล่านั้นทั้งหมด  ซึ่งมีจำนวนมากถึง
หมื่นรูป ครั้นกำจัดพระภิกษุพวกอลัชชีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้ว พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 
จึงได้จัดให้มีการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ้นที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร โดยได้รับพระราชูปถัมภ์จาก 
พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในการทำสังคายนา
ครั้งนี้แล้ว พระองค์ก็ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปกครอง
ประเทศ และยังสนพระทัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่ไปยังนานาประเทศ  โดย
พระองค์ได้จัดส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาไปแคว้นและประเทศต่าง ๆ รวมทั้งหมด ๙ สาย 
โดยสมณทูตสายที่ ๘ ในบรรดาสมณทูตทั ้งหมดนั้น ได้แก่ พระโสณะและพระอุตตรเถระ ได้นำ
พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูม ิดังปรากฏในจดหมายเหตุของจีนว่า “ทวาราวดี” 
ซึ่งสันนิษฐานว่า ได้แก่ จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น “พระปฐม
เจดีย์ ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น” เป็นประจักษ์พยานอยู่จากการปกครองคณะสงฆ์ในสมัย
พุทธกาลและหลังพุทธกาลและผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ  

จากการทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและ
หลังพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมว ิน ัย  พระพุทธเจ ้าทรงประทานหลักการ ค ือ พระ
โอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์
แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่



๑๕๘ 

 

ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา  มอบอำนาจแห่งการปกครอง
ให้กับธรรมวินัย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญตัิไว้
แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย เมื่อเราสิ้นไป” 

ผู้วิจัยประมวลได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลมีความหมาย
ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๓.๕ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๕ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเป็นการ
ปกครองโดยธรรมวินัย 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและวินัยใดที่เราได้
แสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว พระ
ธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นศาสดาของพวก
เธอทั้งหลาย 

วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑. พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระ
โอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ
พระสงฆ์ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์ 

แนวพุทธ 

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือประโยชน์
แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล 
เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. พระมหากัสสปะปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์
ทำสังคายนาพระธรรมวินัย 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. มอบอำนาจแห่งการปกครองให้กับธรรมวินัย ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ 
ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ 
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลายเมื่อเราสิ้นไป 

 



๑๕๙ 

 

๓.๔ สรุปวิเคราะห์ 
สิทธิเป็นการกระทําสําเร็จเป็นอํานาจอันชอบธรรมและอํานาจที่กฎหมายรับรองและ

คุ้มครองให้กระทําการใด ๆ โดยสุจริตได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบสิทธิของคนอื่น เสรีภาพเป็น
ภาวะแห่งผู้มีอิสระ เป็นความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรค
ขัดขวาง และการเมืองประกอบด้วย นาคริก คือกิจการหรือการปฏิบัติทั้งปวงอันเกี่ยวกับการบริหาร
บ้านเมือง ชนหิตการี คือกิจที่ทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์เพ่ือส่วนตัว
และพวกพ้อง และอุปายทกฺข คือฉลาดในวิธีการอันแยบคายที่จะกระทําผลประโยชน์ของประชาชน 
ประกอบด้วย  

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า คือ ศีลธรรมตามบทบัญญัติทาง
ศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ  

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม คือ (๑) สันติภาพ คือความมีสันติ 
ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุดจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนา (๒) เสรีภาพ คือ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส (๓) สมภาพ คือ
ธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจาก
ความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และ (๔) ภราดรภาพ คือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม  

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ คือ คนมีคุณภาพชีวิตและการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่า ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลัก    
สาราณียธรรม ๖ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีหลักพรหมวิหารธรรมยึดถือ
ธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาสนุบสนุน และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่
คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ 

หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยมีหลักธรรมในระดับบุคคลจะต้องมี
คุณสมบัติ ๗ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และมีหลักธรรมในระดับ
สังคมจะต้องเป็นคนมีศีลธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมตามหลักสุจริต ๓ (ความประพฤติดี) กุศล
กรรมบถ ๑๐ (ทางทำความดี) ศีล ๕ (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา) เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวม
ในฐานะสมาชิกของสังคมตามหลักพรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจำใจ) สังคหวัตถุ ๔ (การบำเพ็ญการ
สงเคราะห์) เเป็นคนผู้มีส่วนร่วมที ่ดีในฐานะสมาชิกของสังคมตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐ (การ
พ่ึงตนเอง) สาราณียธรรม ๗ (การอยู่ร่วมกันในหมู่สังคม) เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีใน
ฐานะสมาชิกของสังคมตามหลักอธิปไตย ๓ (หลักความเป็นใหญ่) อปริหานิยธรรม ๗ (หลักการร่วม
รับผิดชอบ) และเป็นคนผู ้นำรัฐหรือผู ้ปกครองบ้านเมืองที ่ดีในฐานะสมาชิกของสังคมตามหลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ (คุณธรรมของผู้ปกครองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง) จักรวรรดิวัตร ๑๒ (การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง) ราชสังคหวัตถุ ๔ (การทำนุบำรุงทวยราษฎร์ของผู้ปกครอง) สามัคคี ๓ 
(การปฏิบัติหน้าที่) และ อคติ ๔ (ความไม่ลำเอียง ความชอบธรรม) 



๑๖๐ 

 

การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย 
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์     
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล    
เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่
ตัวพระศาสนา มอบอำนาจแห่งการปกครองให้กับธรรมวินัย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า 
“ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลาย เมื่อเราสิ้นไป” ซึ่งสรุปได้ว่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์
จะต้องเป็นไปและสอดคล้องกับพระธรรมวินัย ซึ่งพระธรรมเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามกฎของธรรมชาติ ส่วนพระวินัยเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในสังคม
พระสงฆ์หรือสังคมมนุษย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินตามพระธรรมวินัย ๘ ประการ คือ ธรรมเหล่า
ใดเป็นไปเพื่อ (๑) ความคลายกำหนัด, ความไม่ติดพันเป็นอิสระ มิใช่เพื่อความกำหนัดย้อมใจ , การ
เสริมความติดเรียกว่าวิราคะ (๒) ความหมดเครื่องผูกรัด, ความไม่ประกอบทุกข์ มิใช่เพื่อผูกรัด หรือ
ประกอบทุกข์เรียกว่าวิสังโยค (๓) ความไม่พอกพูนกิเลส มิใช่เพื่อพอกพูนกิเลสเรียกว่าอปจยะ (๔) 
ความอยากอันน้อย, ความมักน้อย มิใช่เพื่อความอยากอันใหญ่, ความมักใหญ่ หรือมักมากอยากใหญ่
เรียกว่าอัปปิจฉตา (๕) ความสันโดษ มิใช่เพื่อความไม่สันโดษเรียกว่าสันตุฏฐี (๖) ความสงัด มิใช่เพ่ือ
ความคลุกคลีอยู่ในหมู่เรียกว่าปวิเวก (๗) การประกอบความเพียร มิใช่เพื่อความเกียจคร้านเรียกว่า    
วิริยารัมภะ และ (๘) ความเลี้ยงง่าย มิใช่เพื่อความเลี้ยงยากเรียกว่าสุภรตา หรือตามหลักมหาปเทส ๔ 
ในทางพระวินัย คือ (๑) สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่ง
ที่ควร (กัปปิยะ) สิ่งนั้นไม่ควร (๒) สิ่งใดไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) ขัด
กับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) สิ่งนั้นควร (๓) สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควร 
(อกัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) สิ่งนั้นไม่ควร และ (๔) สิ่งใดไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าควร แต่เข้ากัน
กับสิ่งที่ควร (กัปปิยะ) ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร (อกัปปิยะ) สิ่งนั้นควร เป็นต้น 

 



  

 

บทท่ี ๔ 
 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองทีเ่หมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
 

การศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื ่อง “สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์” ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธ
ศาสตร์ และ ๓) เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทย การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม (Qualitative Research) 
โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูป
หรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) การต ีความหมาย ( Interpretation) และการส ังเคราะห ์ (Synthesis)         
ตามวัตถุประสงค์ คือ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
๔.๓ สรุปสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที ่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ใน

สังคมไทย 
๔.๔ การตรวจสอบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์โดยการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๕ ปรับรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์จากการสนทนา    

กลุ่มเฉพาะ 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

  



๑๖๒ 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) โดยการศึกษาจาก

เอกสาร (Documentary Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการ
ว ิเคราะห์เช ิงพรรณนา (Descriptive analysis) การตีความหมาย ( Interpretation) และการ
สังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยผู้วิจัยขอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ คือ 

๔.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป สามารถสรุปได้ ๒ ประเด็น 
คือ ตามแนวความคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจ
องค์อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร ร่วมไปถึง
จริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย  

และตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์และหลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความ
น่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และมีความรอบรู้ในการปกครองโดยไม่
ปกครอง โดยมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และ
เรียนรู้จากธรรมชาติเพ่ือให้ทราบถึงวิถีแห่งธรรมชาติและศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่
ต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการ
กระทำโดยไม่กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของ
ประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา โดยมีบริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมอืง 
คือระดับบุคคลตามสิทธิมนุษยชน และสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทย เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ เป็นที่มาของสิทธิและเสรีภาพ สิทธิตามรัฐธรรมนูญเปน็สิทธิ
ตามกฎหมายมหาชนอันเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่
จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้ บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในการ
กำหนดตนเองโดยอิสระที ่จะกระทำการอย่างใด โดยมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ 
ประกอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีเหตุผล
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และมีพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง
การปกครองไทย ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ๒๐ ฉบับของประเทศไทยไม่ได้กล่าวสิทธิและเสรีภาพไว้ใน
รัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ ฉบับ และสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ถูกตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อธำรงคงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทย และนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศ
สถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
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๔.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า คือ ศีลธรรมตามบทบัญญัติทาง
ศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ          

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม คือ (๑) สันติภาพ คือความมีสันติ 
ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุดจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนา (๒) เสรีภาพ คือ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส (๓) สมภาพ คือ
ธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจาก
ความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และ (๔) ภราดรภาพ คือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม  

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ คือ เป็นคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่า ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลัก     
สาราณียธรรม ๖ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีหลักพรหมวิหารธรรมยึดถือ
ธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาสนับสนุน และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่
คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ  

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในหลักธรรมระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ และเป็น
สมาชิกแบบอย่างของสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักธรรมระดับสังคมจะต้องเป็นคนมี
ศีลธรรมตามหลักสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามหลักพรหมวิหาร ๔     
สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วม
ในการปกครองที่ดีตามหลักอธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และเป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ ๔  

และการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลเป็นการปกครองโดย      
ธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับ
พระสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัว
บุคคล เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพ่ือ
ประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา มอบอำนาจแห่งการปกครองให้กับธรรมวินัย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับ    
พระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย เมื่อเราสิ้นไป” 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์   

เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การตีความหมาย (Interpretation) 
และการสังเคราะห์ (Synthesis) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยกำหนดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน ๑๘ รูปหรือคน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ 
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และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มี      
ข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพิ่มเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ เรื่องสิทธิ
และเสรีภาพในระดับบุคคลและระดับสังคม กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๘ รูป
หรือคน จำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี ๑ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๙ รูปหรือคน 

กลุ่มท่ี ๒ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จำนวน ๙ รูปหรือคน 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็นเพื่อศึกษา
ข้อมูลสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๔.๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั ่วไป  ประกอบด้วยตามแนวคิด
ตะวันตก และตามแนวคิดตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นความยุติธรรมทางสังคม 
เพ่ือให้เกิดความความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย ความเจริญทางจิตใจ และร่างกาย จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิเสรีภาพเป็นธรรมกติกาของสังคม๑ เป็นองค์ประกอบให้เกิดความยุติธรรมทางสังคมของ
ประชาชน๒ สิทธิของบุคคล (สิทธิพลเมือง) ในฐานะที่เป็นพลเมืองหรือในฐานะที่เป็นมนุษย์ 
(สิทธิมนุษยชน) ของประเทศตามการรับรองโดยกฎหมาย๓ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
ทําการนั้นได้ และได้รับความคุ ้มครองตามรัฐธรรมนูญ๔ ความยุติธรรมเป็นการทำกรรมดี 
(Doing well in justice) เป็นความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม๕ ความยุติธรรมทาง
สังคมที่เกิดจากผลของการมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมือง๖ ทำให้เกิดความยุติธรรมมีการนำไป

 
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
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ปฏิบัติ๗ ความยุต ิธรรมมีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาค ไม่มี เล ือกปฏิบัติ๘          
ความยุติธรรมถือเป็นพื้นฐานและหลักการสำคัญของการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน   
ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนา เป้าหมายและความสำเร็จ เพราะความยุติธรรมเป็นบ่อเกิด
ของความสามัคคี๙ ความยุติธรรมจะสามารถคุ้มครองคนในสังคม๑๐ ความยุติธรรมในสังคมเป็น
ผลสะท้อนสังคมแบบปัจเจกนิยม เป็นความยุติธรรมแบบอัตตา๑๑ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์อธิปัตย์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติจึงยอมสละสิทธิและเสรีภาพบางส่วน
จึงทำให้เกิดกฎหมาย โดยมีองค์อธิปัตย์คือผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐ๑๒ ทำหน้าที่ควบคุมกติกา 
กฎหมายนั้นไม่ให้ละเมิดซึ่งกันและกัน๑๓ การผลักดันให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ออกกฎหมายที่เป็น
ธรรมตามรัฐธรรมนูญ๑๔ เป็นบ่อเกิดของกฎหมายในสังคมที่ปกครองแบบประชาธิปไตย หรือ
ธรรมาธิปไตย๑๕ สิทธิและเสรีภาพ เป็นอำนาจที่กฎหมายให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล
ในอันที่จะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดเป็นอำนาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรอง และ
ก่อให้เกิดหน้าที่๑๖ กฎหมายนี้เป็นไปตามความเจตจำนงร่วมของประชาชน๑๗ การบังคับใช้
กฎหมายไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมเสมอไปไม่เหมือนกฎธรรมชาติ  (ไตรลักษณ์) บางกรณีก็
ยุติธรรม ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีอำนาจองค์องค์อธิปัตย์คืออำนาจสูงสุดที่ผู้นำองค์กรนั้น ๆ
เป็นผู้ออกและใช้ตามวัตถุประสงค์ โอกาส วัน เวลา สถานที่ สามรถทำได้  กฎหมายคือกฎที่
สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมพฤติกรรมของพลเมือง๑๘ 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกเป็นความยุติธรรม
เพื่อให้เกิดความความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย ความเจริญทางจิตใจและร่างกาย โดยผ่าน
ข้อกฎหมาย 

 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 

 

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์ คือ หลัก
ความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู ้ และหลักความเป็นผู้
น่าเชื่อถือ เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงตามหลักอหิงสา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จริยศาสตร ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสิน
ความประพฤติของมนุษย์ พุทธจริยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์ที่เน้นให้บุคคลมีสิทธิ
และเสรีภาพสูงสุด๑๙ หลักจริยศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากคำสอน หรือจากคัมภีร์ของศาสนา๒๐      
เรียกอีกอย่างว่าจริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติทุกเรื่องราวของมนุษย์ ทั้งถูก
และผิด๒๑ จริยธรรมควบคู่ไปกับหลักศาสนาหรือลัทธิความเชื่อแห่งศาสนานั้น จึงก่อให้เกิด
หลักจริยศาสตร์๒๒ การปฏิบัติที่คำนึงถึงความเป็นธรรม๒๓ เรียกว่า อหิงสา ก็เป็นแนวปฏิบัติ
หรือจริยศาสตร์๒๔ ในทางปฏิบัติคือหลักความเมตตาและหลักประนีประนอม๒๕ เป็นสิทธิและ
เสรีภาพ แต่จะปรากฏและแสดงออกในผู้อื ่น เช่น มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความ
เหมาะสม มีความรอบรู้ และความเป็นผู้น่าเชื่อถือ๒๖ ความชอบธรรมของการปฏิบัติเป็นรูปแบบ
การปกครองที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับหลักอธิปไตย ๓ ในพระไตรปิฎก๒๗ เข้าใจตนเองและ
ผู ้อื ่นตามความเป็นจริงเพื ่อจะได้เข้ากับคนอื ่นได้และมีความสุข นี ่คือประโยชน์ของหลัก        
จริยศาสตร์๒๘ 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์ 
คือ หลักความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู้ และความเป็นผู้
น่าเชื่อถือ เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงตามหลักอหิงสา 

จากการทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิด
ตะวันตกเป็นความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย ความเจริญทาง
จิตใจและร่างกาย โดยผ่านข้อกฎหมาย และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็น

 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๗ 

 

หลักจริยศาสตร์ คือ หลักความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู้ 
และความเป็นผู้น่าเชื่อถือ เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงตามหลักอหิงสา 

๓. ข้อมูลบริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๓.๑ ระดับบุคคล 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลตามสิทธิมนุษยชนตั้งแต่มาตรา ๓๕ ถึง
มาตรา ๔๕ รวม ๑๑ มาตรา และสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๖๔ 
รวม ๑๙ มาตรา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

สิทธิเสรีภาพ เป็นจิตสำนึกในความมีมนุษยธรรมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที ่มีเหตุผล ย่อมมี
เสรีภาพในการเลือก๒๙ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน๓๐ บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สิน
และการสืบมรดก สิทธิของผู้บริโภคในการรวมกันจัดตั้งองค์กร เป็นต้น๓๑ สิทธิในการเลือกตั้ง
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในทางการเมือง๓๒ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยยังมีมติแห่งความ
เหลื่อมล้ำ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม๓๔ 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

๓.๒ ระดับสังคม 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคมตั้งแต่มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกใน
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทย  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน้าที ่ของรัฐในการให้สิทธิพลเมือง คุ ้มครองและปกป้องประโยชน์ของประชาชนหรือ
ชุมชน๓๕ รัฐมีหน้าที ่ต้องดำเนินการดูแลและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน ๓๖      

 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๘ 

 

เสมอภาคกันในทางกฎหมาย และเสมอภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง ๓๗       
สิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์๓๘ สิทธิของชุมชน
ในการปกป้อง ฟื้นฟู ฯลฯ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ๓๙ สิทธิในการ
ปกป้อง คุ้มครอง รักษา และบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างภายในชุมชนของตนเองได้๔๐ 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม หน้าที่ของรัฐในการให้สิทธิพลเมือง 
คุ้มครองและปกป้องประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชน เสมอภาคกันในทางกฎหมาย และเสมอภาค
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง 

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลย่อม
เสมอภาคกันในทางกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม หน้าที่ของรัฐในการ
ให้สิทธิพลเมืองคุ้มครองและปกป้องประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชน เสมอภาคกันในทางกฎหมาย 
และเสมอภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง 

๔.๒.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระพุทธเจ้า 

๑. เป็นหลักศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ
จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ศีลเป็นตัวกำหนดหลักแห่งสิทธิและเสรีภาพของคน๔๑ สิทธิขั้นพื้นฐานของเพื่อนมนุษย์ตาม
หลักศีล ๕๔๒ ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือศีล ๕๔๓ แนวปฏิบัติความสงบเรียบร้อย
ของสังคมตามกูฏทันตสูตร๔๔ เน้นการแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ผู้
ปฏิบัติโดยมีธรรมเป็นรากฐาน ศีลเป็นระบบกฎหมาย สมาธิเป็นการปฏิบัติที่มีศีล (กฎหมาย)
รองรับ ปัญญาเป็นการตื่นรู ้หน้าที่ของตนโดยเข้าใจศีล (กฎหมาย) และสมาธิ (การปฏิบัติ)        

 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๙ 

 

วิมุติเป็นความสงบสุขของสังคม วิมุตติญาณทัสสนะเป็นความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความ
สงบสุขของสังคม๔๕ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวคิดพระพุทธเจ้าเป็นหลักศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ
จารีตประเพณี ศีลเป็นตัวกำหนดหลักแห่งสิทธิและเสรีภาพของคน สมาธิเป็นการปฏิบัติที ่มีศีล 
(กฎหมาย) รองรับ วิมุติเป็นความสงบสุขของสังคม และมุตติญาณทัสสนะเป็นความเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระธรรม 

๑. เป็นหลักสันติภาพ คือความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุดจนกระทั่ง
ถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก   
(In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักธรรมเป็นการจัดระเบียบสังคมให้อยู ่เย็นเป็นสุข ศีลธรรมเป็นรากฐานก่อให้เกิด
สันติภาพ๔๖ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ๔๗ ปฏิบัติให้ถึง
แก่นธรรมก็จะส่งผลให้สังคมสงบสุขเกิดสันติภาพ๔๘ การสร้างสันติภาพในสังคมจะต้องมีความ
สงบตามหลักพระพุทธศาสนา๔๙ สันติภาพเกิดข้ึนภายในจิตใจเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์
สันติภาพภายนอก๕๐ สันติภาพคือการเข้าใจถึงหลักสัจจธรรม เพราะหลักสัจจธรรมเป็นหลักคำ
สอนในทางพระพุทธศาสนาที่ทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติและเข้าถึงธรรมได้๕๑ นิพพานเป็นความ
สงบสันติทางจิตใจ มิติทางสังคมเป็นความสงบสุข ไร้การเบียดเบียนกันและกัน๕๒ วิถีอริยะตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๔ ขั้น คือ ขั้นโสดาบันใช้เหตุผลต่อกัน เคารพสิทธิของตนไม่ล้ำสิทธิคนอ่ืน 
ขั้นสกิทาคามี ใช้ความตระหนักถึงสิทธิของตน และเข้าใจและรับฟังสิทธิของคนอ่ืน ขั้นอนาคามี 
อุทิศกายเพื่อคนอื่นคือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และขั้นอรหันต์ เป็นผู้นำของประชาชน 
มีจิตอาสารับใช้สังคม๕๓ สิทธิเป็นอำนาจทางกฎหมายรองรับ ป้องกันบุคคลโดยชอบธรรมทาง
กฎหมาย เสรีภาพเป็นความเสรีในการกระทำที่ไมม่ีอุปสรรค๕๔ 

 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๐ 

 

สรุปได้ว่า เป็นสันติภาพ คือความมีสันติ ความสงบเป็นการจัดระเบียบสังคมให้อยู่เย็นเป็น
ส ุข สันติภาพคือการเข ้าใจถึงหลักสัจจธรรม เพราะหลักส ัจจธรรมเป็นหลั กคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาที่ทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติและเข้าถึงธรรมได้ นิพพานเป็นความสงบสันติทางจิตใจ
มิติทางสังคมเป็นความสงบสุข ไร้การเบียดเบียนกันและกัน 

๒. เป็นเสรีภาพ คือ วิมุติ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลสคือความโลภ ความโกรธ 
ความหลง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เสรีภาพในการยึดถือและการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของแต่ละคนคือเป้าหมายพ้นทุกข์คือ   
วิมุต๕ิ๕ การให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเป็นเสรีภาพของคนท่ีพัฒนาจนถึงความพ้นทุกข์คือ
วิมุต๕ิ๖ ความสิ้นไปจากกิเลสตัณหาคือวิมุติ เป็นสภาวะที่นำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่านิพพาน๕๗ 
การปล่อยวางและมีสติพิจารณาเหตุผลทำให้เกิดปัญญาคือเสรีภาพที่ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนและคนอื่น๕๘ จิตที่บริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวและไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นคือเสรีภาพในทาง
พระพุทธศาสนา๕๙ เสรีภาพในโลกิยะเป็นเสรีภาพความรู้สึกที่ยังมีกิเลส เสรีภาพในโลกุตตระ
เป็นเสรีภาพที่บริสุทธิ์๖๐ เสรีภาพคือความหลุดพ้น ไม่ควรยึดผลประโยชน์ตนเอง แต่ก้าวข้าม
ไปสู่ผลประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นหลัก เสรีภาพคือความหลุดพ้นเป็นเรื ่องของปัจเจกบุคคล 
เสรีภาพที่สมบูรณ์เป็นการสำรวมอินทรีย์๖๑ เสรีภาพที่ยังยื่นเป็นความอิสระที่ไม่ถูกครอบงำจาก
บุคคลภายนอก๖๒ 

สรุปได้ว่า เป็นเสรีภาพ คือ วิมุติ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส  การให้ทาน      
รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเป็นเสรีภาพของคนที่พัฒนาจิตจนถึงความพ้นทุกข์คือวิมุติ เป็นสภาวะที่
นำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่านิพพาน 

๓. เป็นสมภาพ หรือความเสมอภาค คือธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทุกคนเกิดมามีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน พัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์๖๓ มนุษย์ทุกคนมี
อิสรเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิและเสรีภาพ กฎแห่งกรรม

 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 

 

เป็นความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๖๔ ความเสมอภาคเป็นวิถีแห่งความพอดีในทาง   
สายกลาง๖๕ กฎไตรลักษณ์เป็นความเสมอภาคในความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์๖๖ ศีล ๕ เป็น
ความเสมอภาคในพฤติกรรมของมนุษย์ พรหมวิหารธรรมคือความเสมอภาคของคนในสังคม 
อรรถประโยชน์เป็นความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ อปริหานิยธรรมเป็นความเสมอภาคในทาง
สังคม สัมมาทิฏฐิเป็นความเสมอทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคที่แท้จริงคือการไม่ยึดมั่น        
ถือมั่น๖๗ สมจริยคือ ศรัทธา สีล จาคะ และปัญญา คือความเสมอภาคของคน๖๘ 

สรุปได้ว่า เป็นสมภาพ คือทุกคนเกิดมามีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน พัฒนาตนไปสู่
ความพ้นทุกข์ สมจริยคือ ศรัทธา สีล จาคะ และปัญญา คือความเสมอภาคของคน 

๔. เป็นภราดรภาพ คือหลักความเป็นพี่น้องกันโดยธรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภราดรภาพเป็นหลักปฏิบัติตามทิศ ๖ ของคนในสังคม เป็นการช่วยเหลือ เกื้อกูล รักใคร่ 
ห่วงใยกันของคนในสังคม เป็นความสามัคคีของคนในสังคม เป็นพรหมวิหารธรรมของคน๖๙ 
เป็นความเท่าเทียมกันดุจพ่ีน้อง๗๐ โดยกำเนิดคือญาติพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน๗๑ ภราดรภาพ
โดยธรรมชาติคือความสัมพันธ์ของคนในสังคม๗๒ 

สรุปได้ว่า เป็นภราดรภาพ คือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรมเป็นหลักปฏิบัติตามทิศ ๖ 
ของคนในสังคม ภราดรภาพโดยธรรมชาติคือความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวคิดพระธรรมเป็นสันติภาพ คือความมีสันติ ความสงบเป็นการจัดระเบียบสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข  
สันติภาพคือการเข้าใจถึงหลักสัจจธรรม เพราะหลักสัจจธรรมเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ที่ทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติและเข้าถึงธรรมได้ นิพพานเป็นความสงบสันติทางจิตใจ มิติทางสังคมเป็น
ความสงบสุข ไร้การเบียดเบียนกันและกัน เป็นเสรีภาพ คือวิมุติ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส 
การให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนาเป็นเสรีภาพของคนที่พัฒนาจนถึงความพ้นทุกข์คือวิมุติ  เป็น
สภาวะที่นำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่านิพพาน เป็นสมภาพ คือทุกคนเกิดมามีความเสมอภาค เท่าเทียม
กันพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ สมจริยคือ ศรัทธา สีล จาคะ และปัญญา คือความเสมอภาคของคน 

 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๒ 

 

และเป็นภราดรภาพคือหลักความเป็นพี่น้องกันโดยธรรม เป็นหลักปฏิบัติตามทิศ ๖ ของคนในสังคม 
ภราดรภาพโดยธรรมชาติคือความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

๓. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระสงฆ ์

๑. คนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรียกว่าความเสมอภาคท่ี
เป็นหลักการของประชาธิปไตย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

การปฏิบัติด้วยความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น๗๓ การไม่เบียดเบียนเป็น
คุณสมบัติของมนุษย์ตามธรรมชาติ การมีคุณภาพท่ีชีวิตดีคือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน๗๔ คือ
การมีศีล สมาธิ ปัญญาเสมอกัน๗๕ รู ้จักสิทธิและขอบเขตของเสรีภาพเป็นหลักปกครองที่
ประชาชนต้องการ๗๖ 

สรุปได้ว่า คนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนด้วยการปฏิบัติความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักสิทธิและขอบเขตของเสรีภาพเป็นหลักปกครองที่ประชาชนต้องการ 

๒. โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคใน
สังคม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สาราณียธรรมเป็นหลักภาราดรภาพให้แก่กัน ข้อ ๑-๓ เป็นการให้ที่เป็นที่รัก ข้อ ๔ เป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ที่ชอบธรรม ข้อ ๕ เป็นการคบคน และข้อ ๖ เป็นเรื่องความคิดทางการ
ปกครอง๗๗ สาราณียธรรมเป็นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการมีส่วนร่วมของคนในสังคม๗๘ 
เป็นหลักให้เกิดเสรีภาพ และความเสมอภาค๗๙ เป็นหลักการของความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เป็นหลักให้เกิดสันติภาพของมนุษย์๘๐ การปฏิบัติตามหลัก
สาราณียธรรมเป็นหลักการปกครองตามแบบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ ความ
เท่าเทียมกันของคนในสังคม๘๑ 

สรุปได้ว่า สาราณียธรรมเป็นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักการของความเคารพใน
สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู ้อื ่นในสังคมก่อให้เกิดหลักเสรีภาพ และความเสมอภาค เป็น

 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๓ 

 

หลักการปกครองตามแบบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันของคนใน
สังคม 

๓. คนมีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา
สนับสนุน และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

พรหมวิหารธรรม เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา กุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคห
วัตถุ เป็นหลักส่งเสริมในปกครองแบบธรรมาธิปไตย๘๒ การยึดถือหลักธรรมดังกล่าวทำให้เกิด
ความสงบสุขของตนเองและสังคม๘๓ หลักธรรมที่กล่าวมานำไปสู ่ธรรมาธิปไตยเพื่อใช้เป็น
แนวทางหรือกฏเกณฑ์ในการประพฤติตนในสังคม๘๔ หลักธรรมดังกล่าวเป็นหลักธรรมสำหรับ
ผู้นำในการบริหารจัดการของคนในสังคม๘๕ 

สรุปได้ว่า ผู้นำในการบริหารจัดการของคนในสังคมโดยพรหมวิหารธรรม เศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทา กุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุนำไปสู่ธรรมาธิปไตยเพื่อใช้เป็น
แนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติตนในสังคมเป็นหลักส่งเสริมในการปกครองแบบธรรมาธิปไตย
เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกฏเกณฑ์ในการประพฤติตนในสังคม 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวคิดพระสงฆ์เป็นเรื่องคนที่มีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนด้วยการปฏิบัติความเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของตนเองและผู้อื ่น รู้จักสิทธิและขอบเขตของเสรีภาพเป็นหลักปกครองที่ประชาชน
ต้องการ สาราณียธรรมเป็นหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักการของความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืนในสังคมก่อให้เกิดหลักเสรีภาพและความเสมอภาค เป็นหลักการปกครอง
ตามแบบประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม และผู้นำในการ
บริหารจัดการของคนในสังคมโดยหลักพรหมวิหารธรรม เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา กุศลกรรมบถ 
จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ นำไปสู่ธรรมาธิปไตยเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการ
ประพฤติตนในสังคม เป็นหลักส่งเสริมในปกครองแบบธรรมาธิปไตย เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์
ในการประพฤติตนในสังคม 

๔. หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๔.๑ หลักธรรมระดับบุคคล 

๑. มีคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ การแสวงหาแหล่งปัญญาแบบอย่างที่ดีจากมิตรแท้ 
(กัลยาณมิตตา) การมีวินัยเป็นฐานในการพัฒนาชีวิต (สีละสัมปทา) การมีจิตใจไฝ่รู ้ใฝ่สร้างสรรค์ 

 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๔ 

 

(ฉันทะสัมปทา) การฝึกตนจนเติมสุขภาวะที่ความเป็นคนจะไปถึงได้ (อัตตสัมปทา) การยึดถือหลักเหตุ
ปัจจัยมองอะไรรู้ตามเหตุและผล (ทิฏฐิสัมปทา) การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท (อัปปะมาทสัมปทา) 
และการฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์แต่ความจริง (โยนิโสมนสิการ) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก    
(In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักธรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเชิงพุทธ๘๖ เป็นหลักการ
เคารพกฎหมายภายใต้ความเท่าเทียมกัน สังคมก็จะเกิดสันติสุข๘๗ เป็นแนวทางในการทำงาน
แบบปัจเจกบุคคล๘๘ 

สรุปได้ว่า หลักธรรมระดับบุคคลดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง  
เชิงพุทธ เป็นหลักการเคารพกฎหมายภายใต้ความเท่าเทียมกัน สังคมก็จะเกิดสันติสุขเป็นแนวทางใน
การทำงานแบบปัจเจกบุคคล 

๒. เป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามคุณสมบัติของคนดี  (สัปปุริสธรรม ๗) จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับผู้นำ ผู ้แทนของคนในสังคมเข้าไปดำเนินการรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม๘๙ เป็นหลักธรรมให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่มี
คุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ๙๐ เป็นคุณสมบัติของคนดีในสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี เป็น
หลักธรรมสำหรับคนเก่งและคนดีที่สังคมต้องการ๙๑ เป็นหลักธรรมเพื่อผลประโยชน์ตนเองทาง
การเมือง๙๒ ผู้ประพฤติตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นแบบอย่างและก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หลักประชาธิปไตย๙๓ 

สรุปได้ว่า สัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับผู้นำ ผู้แทนของคนในสังคมเข้าไปดำเนินการ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าอย่าง
แท้จริงของมนุษยชาติผู้ประพฤติตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นแบบอย่างและก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักประชาธิปไตย 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า หลักธรรมระดับบุคคลดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้
เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเชิงพุทธ เป็นหลักการเคารพกฎหมายภายใต้ความเท่าเทียมกัน 
สังคมก็จะเกิดสันติสุขเป็นแนวทางในการทำงานแบบปัจเจกบุคคล และมีสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรม

 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๕ 

 

สำหรับผู้นำ ผู้แทนของคนในสังคมเข้าไปดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมทำให้เป็นมนุษย์
สมบูรณ์แบบซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติผู้ประพฤติตามหลักสัปปุริส
ธรรม เป็นแบบอย่างและก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย 

๔.๒ หลักธรรมระดับสังคม 

๑. เป็นคนมีศีลธรรมคือความประพฤติดี ประพฤติชอบ (สุจริต ๓) ประพฤติถูกต้อง
คือทางทำความดี (กุศลกรรมบถ ๑๐) และความประพฤติชอบทางกายและวาจา (ศีล ๕) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คนในสังคมประพฤติธรรมตามศีลธรรมก็จะมีความสงบสุขเกิดสิทธิและเสรีภาพ ๙๔ การ
ประพฤติตามหลักศีลธรรมเป็นกรอบสิทธิและเสรีภาพของตนเองและของบุคคลอื่นในสังคม
ด้วย๙๕ คนในสังคมประพฤติตามหลักศีล ๕ ก็จะเกิดสุจริตและกุศลกรรมบถอันเป็นหลักกรรม
อันเป็นพื้นฐานของสังคม๙๖ สุจริตเป็นรากฐานของความดี โดยมีศีลเป็นมนุษยธรรม โดยมีเกณฑ์
ในการตัดสินคือกุศลกรรมบท ๑๐๙๗ สุจริตเป็นนโยบายเพื่อสร้างกาย วาจา และใจให้สะอาด 
ศีล ๕ เป็นกรอบนโยบายให้ปฏิบัติ และกุศลกรรมบถเป็นวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบศีล ๕๙๘ 

สรุปได้ว่า เป็นคนมีศีลธรรมเพราะคนในสังคมประพฤติตามหลักศีล ๕ ก็จะเกิดสุจริตและ
กุศลกรรมบถอันเป็นหลักกรรมอันเป็นพื้นฐานของสังคม สุจริตเป็นนโยบายเพื่อสร้างกาย วาจา และ
ใจให้สะอาด ศีล ๕ เป็นกรอบนโยบายให้ปฏิบัติ และกุศลกรรมบถเป็นวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบศีล 
๕ ก็จะมีความสงบสุขเกิดสิทธิและเสรีภาพ 

๒. เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์  (พรหมวิหาร 
๔) และการบำเพ็ญการสงเคราะห์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน (สังคหวัตถุ ๔) จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สังคมส่วนรวมจะสงบร่มเย็น ปัจเจกบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ สังคห
วัตถุธรรม ๔๙๙ พรหมวิหารและสังคหวัตถุเป็นหลักความประพฤติที ่ส่งเสริมให้คนมีความ
เสียสละ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม๑๐๐ การประพฤติชอบ การประกอบกุศลกรรม และ
การสงเคราะห์ผู ้อื ่น ถือเป็นพื้นฐานแห่งการเคารพในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น๑๐๑ การใช้สิทธินั้นตั้งอยู่บนหลักธรรมคือพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่มี

 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๖ 

 

วัตถุประสงค์ที่จะก่อประโยชน์ต่อผู้อื่น๑๐๒ ระลึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น โดยให้ความช่วยเหลือ
หรือสงเคราะห์ผู้อื่นตามกำลังทรัพย์ของตน แสดงความยินดีต่อผู้อื่นด้วยจิตอันบริสุทธิ์  มีความ
เป็นธรรม และความเสมอภาคต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ การใช้คำพูดหรือวาจาที่
ไพเราะ การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และการเอาตัวเข้าไปสมาน การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย 
หนักแน่น ให้ความเสมอภาคกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน๑๐๓ เป็นหลักธรรมเพื่อเอื ้ออาทร 
ช่วยเหลือสังคม พรหมวิหารเป็นกรอบนโยบายให้ไว้ เป็นกำลังผลักให้เกิดปฏิบัติการสังคห
วัตถุ๑๐๔ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขแบบ
ยั่งยืน๑๐๕ 

สรุปได้ว่า เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวม สังคมส่วนรวมจะสงบร่มเย็น ปัจเจกบุคคลจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นเหตุ
นำมาซึ่งความสงบสุขแบบยั่งยืน 

๓. เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามธรรมสร้างที่พ่ึง คุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พ่ึงของตนได้ 
(นาถกรณธรรม ๑๐) และหลักการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม ๖) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักธรรมนาถกรณธรรมทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ และหลักธรรมสาราณียธรรม ทำให้ตน
เป็นที่พึ่งในการอยู่ร่วมกัน๑๐๖ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมให้คนทำประโยชน์และส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข๑๐๗ นาถกรณธรรมเป็นธรรมอันกระทำที่พึ่งเพราะเป็นกำลังหนุน
ในการบำเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จ และสาราณียธรรม
เป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๑๐๘ หลักนาถกรณธรรมทำตนเองให้เป็นที่พ่ึง
ของตนได้ รับผิดชอบตนเอง ไม่ทำตัวให้เป็นภาระ ถ่วงความเจริญและปัญหาของสังคม องค์กร 
และสาราณียธรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันให้เกียรติกันและกันด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ควรอย่างยิ่งที่บุคคลและสังคมต้องนำไปปฏิบติและเป็นแนวทางใน
การทำงาน๑๐๙ หลักสาราณียธรรมเป็นหลักแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิและ

 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. 



๑๗๗ 

 

เสรีภาพทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน๑๑๐ หลักสาราณียธรรมเป็นแนวนโยบาย นาถกรณธรรมเป็น
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสาราณียธรรม๑๑๑ 

สรุปได้ว่า เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักธรรมนาถกรณธรรมทำให้ตนเป็นที่พ่ึงของตนได้ 
และหลักธรรมสาราณียธรรม ทำให้ตนเป็นที่พึ่งในการอยู่ร่วมกัน  สาราณียธรรมเป็นแนวนโยบาย   
นาถกรณธรรมเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสาราณียธรรม 

๔. เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลักความเป็นใหญ่และการมีส่วนร่วม
ในการปกครอง (อธิปไตย ๓) และหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความ
เจริญ (อปริหานิยธรรม ๗) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

การใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในฐานะเป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี๑๑๒ เป็น
หลักธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม๑๑๓ ใช้หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการมีส่วนร่วม
จากการปรึกษาหารือกัน เคารพความคิดเห็นกันที่ได้จากประชุม๑๑๔ ผู้เป็นใหญ่ อิสระ พึ่งพา
ตนเองได้ ก็คือต้องมีธรรมะ การมีส่วนร่วมจึงจะเรียกว่าการมีส่วนร่วมที่ดีได้ ถ้าองค์กร สังคม 
จนถึงประเทศชาติทุกคนต้องนำอปริหานิยธรรมไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงเหมือนชาววัชชี๑๑๕ 
อธิปไตย ๓ เป็นหลักในการปกครองที่มีความเป็นใหญ่ต่างกัน อัตตาธิปไตยคือมีคณะบุคคลหรือ
คนคนเดียวเป็นใหญ่ โลกาธิปไตยคือการปกครองที่เอาคนหมู่มากเป็นใหญ่ ธัมมาธิปไตยคือเอา
ธรรมะเป็นใหญ่ ว่าตามเหตุผล ทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของตนเอง อปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นภาคปฏิบัติการของธัมมาธิปไตย เพ่ือให้ทั้ง ๒ ระบอบนั้นมีความเป็นธรรม มีความเสมอภาค
มากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน๑๑๖ 

สรุปได้ว่า เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลักอธิปไตย ๓ เป็นหลักในการ
ปกครองการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในฐานะเป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี ตาม
หลักธรรม  อปริหานิยธรรม ๗ ในการมีส่วนร่วมจากการปรึกษาหารือกัน เคารพความคิดเห็นกันที่ได้
จากการประชุม ทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของตนเอง อปริหานิยธรรมเป็นภาคปฏิบัติการของ  
ธัมมาธิปไตย เพ่ือให้มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาคมากข้ึน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

๕. เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง  
(ทศพิธราชธรรม ๑๐) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง (จักรวรรดิวัตร ๑๒) หลักการสงเคราะห์

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๘ 

 

ประชาชนของนักปกครอง (ราชสังคหวัตถุ ๔) การปฏิบัติหน้าที่ความสามัคคี (สามัคคี ๓) และ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอันไม่พึงถึงความลำเอียง (อคติ ๔) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พบว่า เห็นด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คุณธรรมของนักปกครองหรือหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญมาก๑๑๗ ผู้นำผู้ปกครองต้องมีความกล้า
หาญในทางจริยธรรม กล้าตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน๑๑๘ ผู้นำที่ดีที่จะทำหน้าที่
คุ้มครองปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นั้น ต้องมีคุณธรรมตามหลักพุทธธรรม๑๑๙       
การเป็นผู้นำที ่ดี หรือผู้ปกครองที ่ดีนั ้น ขอให้มีการปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดตามหลักธรรม ๑๒๐ 
รูปแบบการจัดการหลักการคือผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติในทศพิธราชธรรม ๑๐ จากนั้น
นำไปสู่แนวนโยบายการปฏิบัติด้วยราชสังคหวัตถุ ๔ โดยมีรายละเอียด วิธีปฏิบัติในจักรวรรดิ
วัตร ๑๒ ผลที่ได้จะแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความลำเอียงทั้ง ๔ แล้ว จะได้ความสามัคคีของ
สังคม๑๒๑ มีผู้นำที่ดีต้องมีผู้ตามที่ดีด้วย มีกลยุทธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการส่งเสริม
กำลังใจในการทำงาน๑๒๒ 

สรุปได้ว่า เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก     
มีความกล้าหาญในทางจริยธรรม กล้าตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีการปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดตามรูปแบบการจัดการหลักการคือผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติในทศพิธราชธรรมนำไปสู่
แนวนโยบายการปฏิบัติด้วยราชสังคหวัตถุ มีวิธีปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร ผลที่ได้จะแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความลำเอียงแล้วจะได้ความสามัคคีของสังคม 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า หลักธรรมระดับสังคมเป็นคนมีศีลธรรมเพราะ    
คนในสังคมประพฤติตามหลักศีล ๕ ก็จะเกิดสุจริตธรรมและกุศลกรรมบถอันเป็นหลักธรรมอันเป็น
พื้นฐานของสังคม สุจริตธรรมเป็นนโยบายเพื่อสร้างกาย วาจา และใจให้สะอาด ศีล ๕ เป็นกรอบ
นโยบายให้ปฏิบัติ และกุศลกรรมบถเป็นวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบศีล ๕ ก็จะมีความสงบสุข      
เกิดสิทธิและเสรีภาพ เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวม สังคมส่วนรวมจะสงบร่มเย็น ปัจเจกบุคคลจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุธรรม ๔ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่นา่อยู่ 
เป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขแบบยั่งยืน เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักธรรมนาถกรณธรรมทำให้ตน
เป็นที่พึ่งของตนได้ และหลักธรรมสาราณียธรรม ทำให้ตนเป็นที่พึ่งในการอยู่ร่วมกัน  สาราณียธรรม
เป็นแนวนโยบาย นาถกรณธรรมเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสาราณียธรรม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการ
ปกครองที่ดีตามอธิปไตย ๓ เป็นหลักในการปกครองการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในฐานะเป็น
คนผู ้มีส่วนร่วมในการปกครองที ่ด ีตามหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการมีส่วนร่วมจากการ

 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๗๙ 

 

ปรึกษาหารือกัน เคารพความคิดเห็นกันที่ได้จากประชุม ทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของตนเอง   
อปริหานิยธรรมเป็นภาคปฏิบัติการของธัมมาธิปไตย เพ่ือให้มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาคมากขึ้น 
เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และเป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมเป็นสิ่ง
สำคัญมาก มีความกล้าหาญในทางจริยธรรม กล้าตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามรูปแบบการจัดการหลักการคือผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติในทศพิธราชธรรม
นำไปสู่แนวนโยบายการปฏิบัติด้วยราชสังคหวัตถุ มีวิธีปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร  ผลที่ได้จะแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความลำเอียงแล้วจะได้ความสามัคคีของสังคม 

๔.๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยตามแนวคิดทั่วไป 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็น     
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดของฌอง ฌาค รุสโช ในเรื่องสัญญาประชาคม๑๒๓ 
ต้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ เพื่อประโยชน์สุขทางสังคม ประเทศชาติ และศาสนา โดยไม่มี
การแบ่งฝักฝ่ายตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม๑๒๔ ความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย และการได้รับการ
กระจายทรัพยากรโดยเท่าเทียม เป็นหลักการที่สำคัญ๑๒๕ หลักคารวะธรรม เป็นหลักพื้นฐานใน
ทางการการปกครอง หรือการอยู่ร่วมกัน๑๒๖ ต้องออกแบบระบอบการปกครองที่เป็นของตนเอง 
โดยมีแกนธัมมาธิปไตย๑๒๗ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดของฌอง ฌาค รุสโช ในเรื่องสัญญา
ประชาคม โดยไม่มีการแบ่งฝักฝ่ายตามหลักนิติรัฐ  นิติธรรม ความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเป็น
หลักการที่สำคัญ หลักคารวะธรรมเป็นหลักพื ้นฐานในทางการปกครองหรือการอยู่ร่วมกัน  ต้อง
ออกแบบระบอบการปกครองที่เป็นของตนเอง โดยมีแกนธัมมาธิปไตย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้เสนอ
ความคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานแห่งศีลธรรม๑๒๘ สิทธิต้องมาจากหน้าที่ คือวินัยต้องชัดเจน       
มีความตระหนักรู้ ประชาชนต้องได้รับการเรียนรู้เรื่องนิติศาสตร์ทุกคนเพราะเป็นหน้าที่ เพ่ือจะมีสิทธิ

 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๘๐ 

 

เป็นพลเมืองของประเทศ๑๒๙ โดยใช้หลักการอนูปวาโท อนูปฆาโต๑๓๐ และมรรค มีองค์ ๘๑๓๑ เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม๑๓๒ 

สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพบนพื้นฐานแห่งศีลธรรม โดยใช้หลักการอนูปวาโท อนูปฆาโต  
และมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดของ 
ฌอง ฌาค รุสโช ในเรื่องสัญญาประชาคม โดยไม่มีการแบ่งฝักฝ่ายตามหลักนิติรัฐ  นิติธรรม ความเท่า
เทียมภายใต้กฎหมายเป็นหลักการที่สำคัญ  หลักคารวะธรรมเป็นหลักพ้ืนฐานในทางการปกครองหรือ
การอยู่ร่วมกัน ต้องออกแบบระบอบการปกครองที่เป็นของตนเอง โดยมีแกนธัมมาธิปไตย  และสิทธิ
และเสรีภาพบนพ้ืนฐานแห่งศีลธรรม โดยใช้หลักการอนูปวาโท อนูปฆาโต  และมรรคมีองค์ ๘ เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 

๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนสมัยใหม่ว่าเหตุผลอย่างไร จึงมีการเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพกันมาก และสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงคืออะไร ในปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพยัง
ขาดหรือบกพร่องตรงไหน จะนำหลักพุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร๑๓๓ นักการเมืองขาด
ธรรม ประชาชนขาดความเข้าใจสิทธิและเสรีภาพ มีวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมในสังคมได้
อย่างไร๑๓๔ 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาในข้างต้น สรุปได ้๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนสมัยใหม่ว่าเหตุผลอย่างไร จึงมีการ
เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพกันมาก และสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงคืออะไร 

๒. ในปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพยังขาดหรือบกพร่องตรงไหน จะนำหลักพุทธศาสตร์
ไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างไร 

 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๘๑ 

 

๓. นักการเมืองขาดธรรม ประชาชนขาดความเข้าใจสิทธิและเสรีภาพ มีวิธีคิดตาม
หลักพุทธธรรมในสังคมได้อย่างไร 

๔.๒.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้วิจัยได้ทำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การศึกษาวิจัยสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ในประเด็น
ของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interviews) ตามแนวคำถามที ่ได ้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว ผลการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 
Interview) เรื่องสิทธิและเสรีภาพในระดับบุคคลและระดับสังคมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ ๔ ประเด็น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดท่ัวไป 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก เป็นความยุติธรรมเพื่อให้เกิด
ความความบริสุทธิ ์ ความมั ่งคง ความปลอดภัย ความเจริญทางจิตใจ และร่างกาย โดยผ่านข้อ
กฎหมาย  

และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์ คือ          
หลักความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม หลักความรอบรู้ และหลักความเป็นผู้
น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงตามหลักอหิงสา ข้อมูลบริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ระดับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย       
เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม หน้าที่
ของรัฐในการให้สิทธิพลเมือง คุ้มครองและปกป้องประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชน เสมอภาคกัน
ในทางกฎหมาย และเสมอภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมือง 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระพุทธเจ้าเป็นศีลธรรมตาม
บทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี ศีลเป็นตัวกำหนดหลักแห่ง
สิทธิและเสรีภาพของคน สมาธิเป็นการปฏิบัติที่มีศีล (กฎหมาย) รองรับ วิมุติเป็นความสงบสุขของ
สังคม และ  วิมุตติญาณทัสสนะเป็นความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระธรรม เป็นสันติภาพ คือความ
มีสันติ ความสงบเป็นการจัดระเบียบสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข สันติภาพ คือการเข้าใจถึงหลักสัจจธรรม 
เพราะหลักสัจจธรรมเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ทุกคนมีสิทธิในการปฏิบัติและเข้าถึง
ธรรมได้ นิพพานเป็นความสงบสันติทางจิตใจ มิติทางสังคมเป็นความสงบสุข ไร้การเบียดเบียนกันและ
กัน เป็นเสรีภาพ คือวิมุติ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส การให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา
เป็นเสรีภาพของคนที่พัฒนาจนถึงความพ้นทุกข์คือวิมุติ เป็นสภาวะที่นำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่า
นิพพาน เป็นสมภาพ คือทุกคนเกิดมามีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน พัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ 



๑๘๒ 

 

สมจริยคือ ศรัทธา สีล จาคะ และปัญญาคือความเสมอภาคของคน และเป็นภราดรภาพ คือหลักความ
เป็นพี่น้องกันโดยธรรม เป็นหลักปฏิบัติตามทิศ ๖ ของคนในสังคม ภราดรภาพโดยธรรมชาติคือ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระสงฆ์ เป็นเรื่องคนที่มีคุณภาพ
ชีวิตและการไม่เบียดเบียนด้วยการปฏิบัติด้วยความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักสิทธิ และขอบเขตของเสรีภาพเป็นหลักปกครองที่ประชาชนต้องการ สาราณียธรรมเป็นหลักการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นหลักการของความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในสังคม
ก่อให้เกิดหลักเสรีภาพและความเสมอภาค เป็นหลักการปกครองตามแบบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิด
สิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม และผู้นำในการบริหารจัดการของคนในสังคมโดย
หลักพรหมวิหารธรรม เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา กุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวตัถุ
นำไปสู่ธรรมาธิปไตยเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติตนในสังคมเป็นหลักส่งเสริมใน
การปกครองแบบธรรมาธิปไตยเพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติตนในสังคม 

หลักธรรมระดับบุคคลดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเชิง
พุทธ เป็นหลักการเคารพกฎหมายภายใต้ความเท่าเทียมกัน สังคมก็จะเกิดสันติสุขเป็นแนวทางในการ
ทำงานแบบปัจเจกบุคคล และมีสัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับผู้นำ ผู้แทนของคนในสังคมเข้าไป
ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณค่า
อย่างแท้จริงของมนุษยชาติผู้ประพฤติตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นแบบอย่างและก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในหลักประชาธิปไตย 

หลักธรรมระดับสังคมเป็นคนมีศีลธรรมเพราะคนในสังคมประพฤติตามหลักศีล ๕    
ก็จะเกิดสุจริตธรรมและกุศลกรรมบถอันเป็นหลักธรรมอันเป็นพื้นฐานของสังคม สุจริตธรรมเป็น
นโยบายเพื่อสร้างกาย วาจา และใจให้สะอาด ศีล ๕ เป็นกรอบนโยบายให้ปฏิบัติ และกุศลกรรมบถ
เป็นวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบศีล ๕ ก็จะมีความสงบสุขเกิดสิทธิและเสรีภาพ เป็นคนมีคุณแก่
ส่วนรวม สังคมส่วนรวมจะสงบร่มเย็น ปัจเจกบุคคลจะต้องปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ 
๔ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขแบบยั่งยืน เป็นคนผู้มี
ส่วนร่วมที่ดีตามหลักธรรมนาถกรณธรรมทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ และหลักธรรมสาราณียธรรม  
ทำให้ตนเป็นที่พึ ่งในการอยู่ร่วมกัน สาราณียธรรมเป็นแนวนโยบาย นาถกรณธรรมเป็นวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดสาราณียธรรม เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามอธิปไตย ๓ เป็นหลักในการ
ปกครองการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในฐานะเป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตาม
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการมีส่วนร่วมจากการปรึกษาหารือกัน เคารพความคิดเห็นกันที่ได้
จากการประชุม ทำอะไรก็ได้ตามความต้องการของตนเอง อปริหานิยธรรมเป็นภาคปฏิบัติการของ  
ธัมมาธิปไตย เพ่ือให้มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาคมากข้ึน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และเป็น
คนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก มีความกล้าหาญในทาง
จริยธรรม กล้าตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามรูปแบบการ
จัดการหลักการคือผู้ปกครองจะต้องมีคุณสมบัติในหลักทศพิธราชธรรมนำไปสู่แนวนโยบายการปฏิบัติ



๑๘๓ 

 

ด้วยราชสังคหวัตถุ มีวิธีปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร ผลที่ได้จะแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความลำเอียงแล้ว
จะได้ความสามัคคีของสังคม 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ 

แนวคิดเรื ่องสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดของฌอง ฌาค รุสโช ในเรื ่องสัญญา
ประชาคม โดยไม่มีการแบ่งฝักฝ่ายตามหลักนิติรัฐ  นิติธรรม ความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเป็น
หลักการที ่สำคัญ หลักคารวธรรมเป็นหลักพื ้นฐานในทางการปกครองหรือการอยู ่ร่วมกัน  ต้อง
ออกแบบระบอบการปกครองที่เป็นของตนเอง โดยมีแกนธัมมาธิปไตย และสิทธิและเสรีภาพบน
พื้นฐานแห่งศีลธรรม โดยใช้หลักการอนูปวาโท อนูปฆาโต  และมรรคมีองค์ ๘ เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกันในสังคม 

๔. ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  
มี ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนสมัยใหม่ว่าเหตุผลอย่างไร จึงมีการ
เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพกันมาก และสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงคืออะไร 

๒. ในปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพยังขาดหรือบกพร่องตรงไหน จะนำหลักพุทธศาสตร์
ไปประยุกต์ได้อย่างไร 

๓. นักการเมืองขาดธรรม ประชาชนขาดความเข้าใจสิทธิและเสรีภาพ มีวิธีคิดตาม
หลักพุทธธรรมในสังคมได้อย่างไร 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ดังกล่าว ผู ้ว ิจ ัย นำไปสู ่การ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้
ในสังคมไทย ในหัวข้อ ๔.๓ 

๔.๓ สรุปสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม

เฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูปหรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การตีความหมาย  (Interpre -
tation) และการสังเคราะห์ (Synthesis) ผู ้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเรื ่องสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  ผู้วิจัยขอนำเสนอ ๓ รูปแบบ 
ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม และ
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๘๔ 

 

๔.๓.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล ผู้วิจัยได้นำการกระทำของบุคคลที่กระทำผ่าน
ทางกาย วาจา และใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม มี ๓ ประการ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม 
๔ และมโนกรรม ๓ มามองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล ซึ่งสิทธิเป็นเรื่อง
ของการทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น ส่วนเสรีภาพเป็นเรื่องของการกระทำที่กฎหมายรับรอง  
เมื่อนำมาบูรณการระหว่างสิทธิและเสรีภาพกับกรรมในมุมมองทางการเมือง ปรากฏรายละเอียดดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคล ผู้วิจัยไดส้รุปโดยนำ
การกระทำของบุคคลที่กระทำผ่านทางกาย วาจา และใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม มี ๓ 
ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มามองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ระดับบุคคล ชื่งสิทธิเป็นเรื ่องการกระทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น โดยมีเสรีภาพตามที่
กฎหมายรับรอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๘๕ 

 

๑. ด้านกายกรรม เป็นพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตาม
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนโดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง การสังเกตการณ์ทางการเมือง และการ
เข้าเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง และมีเสรีภาพในการมีอำนาจใช้สิทธิตามกฎหมาย 

๒. ด้านวจีกรรม เป็นการสื่อสารทางการเมือง ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตาม
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่นโดยการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารภายในกลุ่มองค์กร และมี
เสรีภาพในการเรียกร้องให้เคารพสิทธิตามกฎหมาย 

๓. ด้านมโนกรรม เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตาม
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่นโดยอุดมการณ์แบบเสรีนิยม (โลกาธิปไตย) และอุดมการณ์แบบอนุรักษ์
นิยม (อัตตาธิปไตย) และมีเสรีภาพโดยมีคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมาธิปไตย) ในตัวบุคคลนั้นเอง  

หลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ คือ 
ก ัลยาณมิตตา สีละส ัมปทา ฉันทะสัมปทา อัตตะสัมปทา ทิฏฐ ิส ัมปทา อัปปะมาทสัมปทา           
โยนิโสมนสิการ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สรุปลงในกรรม ๓       
ที่บุคคลจะพึงกระทำออกทางกาย วาจา และใจ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลจะมี
พฤติกรรมทางการเมือง (กายกรรม) คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การสังเกตการณ์ทางการเมือง 
และการเข้าเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง และมีอำนาจใช้สิทธิตามกฎหมาย การสื่อสารทางการเมือง 
(วจีกรรม) คือ การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารภายในกลุ่มองค์กร  และมีการเรียกร้องให้
เคารพสิทธิตามกฎหมาย และอุดมการณ์ทางการเมือง (มโนกรรม) คือ อุดมการณ์แบบเสรีนิยม 
(โลกาธ ิปไตย) และอุดมการณ์แบบอนุร ักษ์น ิยม (อ ัตตาธ ิปไตย)  และมีค ุณธรรมจร ิยธรรม 
(ธรรมาธิปไตย) ในตัวบุคคล และหลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลเป็น
การแสดงออกทางกรรม ๓ สรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่บุคคลพึง
ปฏิบัติในทางการเมือง ได้แก่ การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล)  การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) 
และการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) หลักการทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ 

๔.๓.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม 
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม ผู้วิจัยได้นำการกระทำของบุคคลที่กระทำผ่าน

ทางกาย วาจา และใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม มี ๓ ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรม มามองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการ
กระทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น ส่วนเสรีภาพเป็นเรื่องของการกระทำที่กฎหมายรับรอง     
เมื่อนำมาบูรณการระหว่างสิทธิและเสรีภาพกับกรรมในมุมมองทางการเมือง ปรากฏรายละเอียดดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 



๑๘๖ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม ผู้วิจัยได้สรุปโดยนำ
การกระทำของบุคคลที่กระทำผ่านทางกาย วาจา และใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม มี ๓ 
ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มามองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ระดับสังคม ชื่งสิทธิเป็นเรื่องกระทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น โดยมีเสรีภาพตามที่กฎหมาย
รับรอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ด้านกายกรรม เป็นวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตาม
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่นโดยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบบังคับ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ไพร่ และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม และมีเสรีภาพการให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามกฏหมาย 



๑๘๗ 

 

๒. ด้านวจีกรรม เป็นการสื่อสารจากสื่อมวลชน ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตาม
หน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่นโดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อกิจกรรม และมีเสรีภาพการ
เรียกร้องให้รัฐกระทำตามกฏหมาย 

๓. ด้านมโนกรรม เป็นนโยบายสาธารณะ ซ่ึงสิทธิเป็นเรื่องของกระทำตามหน้าที่ของ
ตนเองต่อบุคคลอื่นโดยมีแบบเสรีนิยม (โลกาธิปไตย) และแบบอนุรักษ์นิยม (อัตตาธิปไตย) และมี
เสรีภาพคือธรรมาภิบาล (ธรรมาธิปไตย) 

หลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคมจะต้องเป็นคนมีศีลธรรม
ตามสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔    
เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี
ตามอธ ิปไตย ๓ อปร ิหานิยธรรม ๗   และเป็นคนผู ้นำร ัฐหรือผ ู ้ปกครองบ้านเมืองที ่ด ีตาม
ทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ ๔ 

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคมจะมี
วัฒนธรรมทางการเมือง (กายกรรม) คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบบังคับ วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม และมีเสรีภาพการให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามกฎหมาย 
การสื่อสารจากสื่อมวลชน (วจีกรรม) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อกิจกรรม และมีเสรีภาพ
การเรียกร้องให้รัฐกระทำตามกฏหมาย และนโยบายสาธารณะ (มโนกรรม) คือ แบบเสรีนิยม 
(โลกาธิปไตย) และแบบอนุรักษ์นิยม (อัตตาธิปไตย) และมีเสรีภาพคือธรรมาภิบาล (ธรรมาธิปไตย)  
และหลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคมเป็นการแสดงออกทางกรรม ๓ สรุป
รวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่บุคคลพึงปฏิบัติในทางการเมือง ได้แก่ การ
ไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล)  การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) และการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 
(ปัญญา) หลักการทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ 

๔.๓.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้นำการกระทำของบุคคลในทาง

พระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม มี ๓ ประการ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ มามองใน
เรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตามหน้าที่
ของตนเองต่อบุคคลอื่น ส่วนเสรีภาพเป็นเรื่องของการกระทำที่กฎหมายรับรองหรือหลักศีลธรรม เมื่อ
นำมาบูรณาการระหว่างสิทธิและเสรีภาพกับกรรมในมุมมองทางการเมือง ปรากฏรายละเอียดดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 



๑๘๘ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้
สรุปโดยนำการกระทำของบุคคลที่กระทำผ่านทางกาย วาจา และใจ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
กรรม มี ๓ ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม มามองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอ่ืน 
ส่วนเสรีภาพเป็นเรื่องของการกระทำท่ีกฎหมายรับรองหรือหลักธรรมรับรอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ด้านกายกรรม เป็นพฤติกรรมทางการเมืองในระดับบุคคล และวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระดับสังคม คือ ซึ่งสิทธิเป็นเรื่องของการกระทำตามหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น โดย
การไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนประชาชน จะต้องมีเมตตากรุณาเป็นหลักธรรมรับรอง การไม่ทุจริต       



๑๘๙ 

 

คอรับชั่น จะต้องมีสัมมาอาชีพเป็นหลักธรรมรับรอง และความไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไม่
ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ จะต้องมคีวามสันโดษและมีความสำรวมอินทรีย์เป็นหลักธรรมรับรอง 

๒. ด้านวจีกรรม เป็นการสื่อสารทางการเมืองในระดับบุคคล และการสื่อสารจาก
สื่อมวลชนในระดับสังคม คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ จะต้องมี
ความซื่อสัตย์ มีสัจจวาจาเป็นหลักธรรมรับรอง 

๓. ด้านมโนกรรม เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองในระดับบุคคล และนโยบาย
สาธารณะในระดับสังคม คือ ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นนำมาเป็นของตน จะต้องมีทานคือการให้        
มีจาคะคือการเสียสละเป็นหลักธรรมรับรอง ไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายต่อคนอ่ืน จะต้องมพีรหมวิหาร ๔ เป็น
หลักธรรมรับรอง และมีความคิดเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม จะต้องมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็น
หลักธรรมรับรอง 

หลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง คือหลักธรรมที่ทำให้เป็นคนมีคุณแก่
ส่วนรวมตามหลักพรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุธรรม ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักนาถกรณ
ธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลักอธิปไตย ๓ อปริหานิย
ธรรม ๗ และเป็นคนผู้นำรัฐที่ดีตามหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ 

จากการที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า แสดงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
พุทธศาสตร์จะมีพฤติกรรมทางการเมืองในระดับบุคคล และวัฒนธรรมทางการเมือง  (กายกรรม) คือ 
การไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนประชาชน จะต้องมีเมตตากรุณาเป็นหลักธรรมรับรอง การไม่ทุจริต       
คอรับชั่น จะต้องมีสัมมาอาชีพเป็นหลักธรรมรับรอง และความไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไม่
ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ จะต้องมีความสันโดษและมีความสำรวมอินทรีย์เป็นหลักธรรมรับรอง 
การสื่อสารทางการเมืองในระดับบุคคล และการสื่อสารจากสื่อมวลชนในระดับสังคม (วจีกรรม) คือ 
ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ จะต้องมีความซื่อสัตย์  มีสัจจวาจาเป็น
หลักธรรมรับรอง และอุดมการณ์ทางการเมืองในระดับบุคคล และนโยบายสาธารณะ (มโนกรรม) คือ 
ไม่คิดอยากได้ของคนอื่นนำมาเป็นของตน จะต้องมีทานคือการให้ มีจาคะคือการเสียสละเป็น
หลักธรรมรับรอง ไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น จะต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมรับรอง และมี
ความคิดเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม จะต้องมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นหลักธรรมรับรอง และ
หลักธรรมสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคม เป็นการแสดงออกทางกรรม ๓ สรุป
รวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่บุคคลพึงปฏิบัติในทางการเมือง ได้แก่ การ
ไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) และการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 
(ปัญญา) หลักการทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ 

๔.๓.๔ ร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ 
ประกอบกับคำสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนำมาร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวพุทธศาสตร์ เรียกว่า PRLB HOUSE MODEL เพื่อจะนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่
เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

๑. หลักการและเหตุผลในการใช้ PRLB HOUSE MODE 

๑.๑ พระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักธรรมคำสอนมากมายถึง ๘๔,๐๐๐         
พระธรรมขันธ์ รวมเป็นปิฎกได้ ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
หรือเรียกว่า พระธรรมวินัย แต่สรุปแล้วหัวใจคำสอนสรุปรวมลงในโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักคำสอน
สำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 

๑.๒ บ้านเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นกำเนิดไปสู่สังคม
และประเทศต่อไป จึงเรียกว่า HOUSE MODE 

๑.๓ PRLB หมายถึง 
P = POLITICAL แปลว่า การเมือง 
R = RIGHT แปลว่า สิทธิ 
L = LIBERTY แปลว่า เสรีภาพ 
B = BUDDHIST APPROACHES แปลว่า ตามแนวพุทธศาสตร์ 

๒. องค์ประกอบของ 

ส่วนที่ ๑ ฐานรองเป็นการกระทำท่ีบุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวันเรียกว่ากรรม 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) 
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ระดับสังคม: วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับบุคคล: พฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับสังคม: นโยบายสาธารณะ 
ระดับบุคคล: อุดมการณท์างการเมือง 

ระดับสังคม: การสื่อสารจากสื่อมวลชน 
ระดับบุคคล: การสื่อสารทางการเมือง 

กายกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางกาย (พฤติกรรม) 

 

มโนกรรม 
สิทธิและเสรภีาพแสดงออกทางใจ (ปญัญา) 

 

วจีกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา (การสื่อสาร) 
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ส่วนที่ ๒ ฐานล่างเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ส่วนที่ ๓ ส่วนที่เป็นเสาเป็นการกระทำท่ีแยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐  

ส่วนที่ ๔ ส่วนที่เป็นฐานรองหลังคาเป็นหลักการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
พุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เป็นหลังคาเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓. นิยามความหมาย 

ส่วนที่ ๑ ฐานรองเป็นการกระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวัน หมายถึง เป็น
การกระทำที ่บุคคลจะต้องกระทำในชีว ิตประจำวัน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม ๓ 
ประกอบด้วย กายกรรมคือการกระทำทางกาย วจีกรรมคือการกระทำทางวาจา และมโนกรรมคือการ
กระทำทางใจ ถ้าทำกรรมดีหรือประพฤติดี เรียกว่า สุจริต ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริต ถ้าทำกรรมไม่ดีหรือประพฤติไม่ดี เรียกว่าทุจริต ประกอบด้วย กายทุจริต วจีทุจริต และมโน
ทุจริต 

ส่วนที่ ๒ ฐานล่างเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง หมายถึง เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับบุคคลเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลที่แสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ คือ 

๑.๑ พฤติกรรมทางการเมือง เรียกว่า กายกรรม 
๑.๒ การสื่อสารทางการเมือง เรียกว่า กายกรรม 
๑.๓ อุดมการณ์ทางการเมือง เรียกว่า มโนกรรม 

๒. ระดับสังคมเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอ่ืน
ทางกาย วาจา และใจ คือ 

๒.๑ วัฒนธรรมทางการเมือง เรียกว่า กายกรรม 
๒.๒ การสื่อสารจากสื่อมวลชน เรียกว่า กายกรรม 
๒.๓ นโยบายสาธารณะ เรียกว่า มโนกรรม 

ส่วนที่ ๓ ส่วนที่เป็นเสาเป็นการกระทำที่แยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ 
หมายถึง เป็นการกระทำที่แยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ที่แสดงออกทางกาย ๓ คือ 
การไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนประชาชน การไม่ทุจริตคอรัปชั่น และการไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 
คือไม่ล่วงละเมิดในประเวณีทางเพศ ที่แสดงออกทางวาจา ๔ คือ การไม่พูดเท็จ การไม่พูดส่อเสียด 
การไม่พูดคำหยาบ และการไม่พูดเพ้อเจ้อ และที่แสดงออกทางใจ ๓ คือ ไม่คิดอยากได้ของคนอ่ืน
นำมาเป็นของ ไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่น และมีความคิดเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม ทั้งหมดนี้เรียกว่า 
กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นทางทำความด ีหรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ส่วนที่ ๔ ส่วนที่เป็นฐานรองหลังคา เป็นหลักการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
พุทธศาสตร์ หมายถึง เป็นหลักการ ๓ อันที่สรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็น



๑๙๒ 

 

แนวทางที่บุคคลพึงปฏิบัติในทางการเมือง ได้แก่ การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) การประพฤติ
สุจริตทั้งปวง (ทาน) และการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) หลักการทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
โอวาทปาฏิโมกข์ 

ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เป็นหลังคา เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง 
กฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพที่เป็นกระทำตามหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืน 

๔.๔ การตรวจสอบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์โดยการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

เมื่อศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ มีรายละเอียดตามหัวข้อ 
๔.๓ และได้สรุปรูปร่างสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้
จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Online โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยนิมนต์และเจริญพรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาของงานดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความเหมาะสม และพิจารณาความเป็นไปได้ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นที่เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้วิจัยนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดทำรูปแบบสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะมีจำนวน ๑๐ รูปหรือคน 
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ เพ่ือ
นำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความเหมาะสม และพิจารณาความเป็นไปได้  ในประเด็นต่าง ๆ ตาม
ร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ PRLB HOUSE MODEL นี้ 
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แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

ผู้วิจัยขอกำหนดประเด็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้
ในสังคมไทย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยพิจารณา (๑) มีความครบถ้วนและ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (๒) มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด (๓) มีการนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร และ (๔) มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างไร ในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
จากการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว่า ผู ้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความ
คิดเห็นเรื ่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที ่ เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
ประกอบด้วย ๔ ประเด็นคือ สภาพทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง สิทธิและเสรีภาพใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ และการบูรณาการสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกและตามแนวคิดตะวันออก และตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ สภาพทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
จากการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ

ความคิดเห็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพมีองค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงก่อให้เกิดรัฐ 
จึงมีสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดตะวันตก เป็นไปตามนักปรัชญาการเมือง ตามแนวคิด

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) 
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ระดับสังคม: วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับบุคคล: พฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับสังคม: นโยบายสาธารณะ 
ระดับบุคคล: อุดมการณท์างการเมือง 

ระดับสังคม: การสื่อสารจากสื่อมวลชน 
ระดับบุคคล: การสื่อสารทางการเมือง 

กายกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางกาย (พฤติกรรม) 

 

มโนกรรม 
สิทธิและเสรภีาพแสดงออกทางใจ (ปญัญา) 

 

วจีกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา (การสื่อสาร) 
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ตะวันออก เป็นไปตามสังคมแห่งสงฆ์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องมีระบบการปกครอง โดยมี ๔ 
รูปแบบ คือ อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย คณาธิปไตย และธรรมาธิปไตย เมื่อมีระบบการปกครอง
จะต้องมีผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง และจะต้องมีหลักธรรมในการปกครอง มีจารีต กฎเกณฑ์ 
กตกิา นำไปสู่กฎหมายการปกครอง ปัจจัยที่สนับสนุนในการปกครองของผู้ปกครองคือคุณธรรม
ของผู้ปกครอง สิทธิมี ๓ ระดับ ประกอบด้วย สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิตามกฎหมาย และสิทธิตาม
ศีลธรรม และมีเสรีภาพเป็นการใช้สิทธิในเสรีภาพโดยไม่ละเมิดข้อกฎหมาย และศีลธรรมต่อ
บุคคลอื่น๑๓๕ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองมี ๒ กลุ่มคือ บุคคลที่เป็นผู้นำเรียกว่าอภิสิทธิชน 
และบุคคลที่อยู่ใต้การปกครอง๑๓๖ สิทธิและเสรีภาพสามารถใช้ตามกรอบที่เหมาะสมและตาม
กรอบของกฎหมาย และสังคมไทยยอมรับอย่างไรในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ๑๓๗ 

แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ แต่สิทธิและ
เสรีภาพเป็นการรับรองตามกฎหมาย คุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวสิทธิและเสรีภาพตาม
ธรรมชาติก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน และสิทธิและเสรีภาพเป็นประเด็นย่อยในสิทธิมนุษยชน๑๓๘ 
เรื่องสิทธิมี ๒ ประเด็น คือ สิทธิติดตัวมาแต่เกิดโดยธรรมชาติ และสิทธิตามกฎหมายที่ออกแบบ
โดยรัฐ มนุษย์อยู่ในสังคมมีสิทธิอะไรบ้างที่ทำได้และทำไม่ได้๑๓๙ สิทธิและเสรีภาพตามนักทฤษฎี
การเมือง๑๔๐ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองควรมี ๒ ระดับ คือ ระดับโลกียะคือสังคมปัจจุบัน 
และระดับโลกุตตระคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ต้องอยู่บนหลักการทางวิชาการ๑๔๑ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะในเรื่องสภาพทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า 
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองมีองค์ประกอบที่สำคัญคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงก่อให้เกิดรัฐ และมี
ระบบการปกครองจึงมีผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง สิทธิมี ๓ ระดับ คือมีสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิตาม
กฎหมาย และสิทธิตามศีลธรรม และมีเสรีภาพเป็นการใช้สิทธิในเสรีภาพโดยไม่ละเมิดข้ อกฎหมาย
และศีลธรรมต่อบุคคลอื่น โดยมีแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดก่อให้เกิดสิทธิและ
เสรีภาพ แต่สิทธิและเสรีภาพเป็นการรับรองตามกฎหมาย คุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวสิทธิ
และเสรีภาพตามธรรมชาติก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองควรมี ๒ 
ระดับ คือ  ระดับโลกียะคือสังคมปัจจุบัน และระดับโลกุตตระคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ต้องอยู่
บนหลักการทางวิชาการ 

 
๑๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๓ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๑๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๕ 

 

ประเด็นที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
จากการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ

ความคิดเห็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายถูกวางไว้ทาง
การเมือง รัฐจะต้องไม่ไปลดทอนความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์๑๔๒ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรัฐธรรมนูญกล่าวเรื่องสิทธิและเสรีภาพไว้อย่างไร๑๔๓ 
และแนวคิดในกรอบขอเพ่ิมตัวแปรต้นตามแนวรัฐธรรมนูญ เน้นรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐๑๔๔ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พบว่า สิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายถูกวางไว้ทางการเมือง        
รัฐจะต้องไม่ไปลดทอนความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  จากประเด็นตรงนี้ ผู ้วิจัยได้
ทบทวนเอกสารเพิ่มเติมอธิบายไว้ในบทที่ ๒ หัวข้อ ๒.๓ เรื่องแนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
การปกครองไทย 

ประเด็นที่ ๓ เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
จากการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ

ความคิดเห็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพของตะวันตกตามรูปแบบการปกครอง สิทธิและเสรีภาพของตะวันออกตาม
แบบสังคมสงฆ์ สิทธิและเสรีภาพตามแนวพุทธศาสตร์ ต้องดูตามแนวคณะสงฆ์คือการปกครอง
คณะสงฆ์ สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามแนวพุทธศาสตร์คือการปวารณาตอนออกพรรษา 
ในระบบการปกครองคณะสงฆ์ให้การยอมรับในระบบอาวุโส ภันเต ระบบสังคมสงฆ์เป็นระบบ
ธรรมาธิปไตย ในพระวินัยได้มีการสอบสวนก่อนว่าจริงหรือไม่ จึงจะบัญญัติเป็นพระวินัยเป็น
การให้สิทธิและเสรีภาพ การอุปสมบทจากเอหิภิกขุอุปสัมปทามาสู่ญัตติจตุตถกรรมวาจา โดย
มอบให้สงฆ์เป็นใหญ่๑๔๕ การบวชภิกษุณีได้วางกฎเกณฑ์ในการบวชแต่มองความเท่าเทียมกันใน
การบรรลุพระอรหันต์๑๔๖ พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สามารถวิจารณ์ได้ องค์กรแห่งสงฆ์ให้ความ
เท่าเทียมกันโดยพระธรรมวินัย พระวินัยถูกบัญญัติมากจากข้อผิดพลาด๑๔๗ 

ควรมีสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างตามแนวพุทธศาสตร์๑๔๘ ควรมีเหตุผลสนับสนุนเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองว่า พระพุทธศาสนามีเหตุผลอย่างไรในเรื ่องสิทธิและเสรีภาพ          

 
๑๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๙ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๘ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๖ 

 

ในพระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง วางอยู่บนเหตุผลอะไรใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นพื้นฐานในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง หาหลักฐานทางพระพุทธศาสนามารับรอง หาหลักฐานในพระสูตรมาสนับสนุน
ตามกรอบแนวความคิดของสิทธิและเสรีภาพ แนวความคิดของศีล ๕ ที่อยู่เบื้องหลัง ทำไมต้อง
รักษาศีล ๕ เพราะฉะนั้น ศีล ๕ เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง๑๔๙ 

แนวความคิดของหลักธรรม ต้องกล่าวถึงที่มาของหลักธรรมเพื่อรับรอง หลักธรรมในการ
นำมาใช้ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ เช่น ลูกศิษย์ของนิครนถ์มานับถือพระรัตนตรัย เสรีภาพ
ในการเลือก เช่น อปริหานิยธรรม ระบบการปกครองสมัยพุทธกาล มาสู่การปกครองคณะสงฆ์
ด้วยหลักอปริหานิยธรรม การหลดหลักธรรมโดยนำแนวความคิดมาลด๑๕๐ ในทางพระพุทธศาสนา 
มองสิทธิตามธรรมและตามวินัยของสังคมพระสงฆ์หรือสังคมมนุษย์ และในทางพระพุทธศาสนา
ต้องเป็นพระธรรมวินัย วิธีของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ในสังคมพระสงฆ์ท่านแสดงอย่างไร เช่น  
พระเจ้าประเสนทิโกศลกับพระเจ้าอชาตศัตรู รบกัน การสื่อสารทางการเมือง เป็นการสื่อสาร
กระทบธรรมแต่ไม่กระทบคน สรุปคือ วิธีการไม่ลดทอนหรือไปกระทบคน แต่จะนำเสนอ
หลักการในแต่ละเรื่องเท่านั้น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่สื่อสารให้กำลังใจ๑๕๑ สิทธิและเสรีภาพ
ในทางพระพุทธศาสนาควรเป็นไปตามหลักกาลามสูตร๑๕๒ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการปกครองคณะสงฆ์ พบว่า เรื่อง
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์จะมีอยู่ในระบบการปกครองคณะสงฆ์ที ่เป็น
ธรรมาธิปไตย เช่น การบัญญัติพระวินัย การอุปสมบท การปวารณา องค์กรแห่งสงฆ์ให้ความเท่าเทียม
กันโดยพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง วางอยู่บน
คุณค่าความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐาน หลักฐานทางพระพุทธศาสนา เช่น  
ล ูกศิษย์ของนิครนถ์มานับถือพระรัตนตรัย  การปกครองคณะสงฆ์ด ้วยหลักอปริหานิยธรรม 
แนวความคิดของศีล ๕ ของอุบาสกอุบาสิกา การหลดหลักธรรมจำนวนมากโดยนำแนวความคิดที่มา
ของหลักธรรมเพ่ือรับรองหลักธรรมในการนำมาใช้ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิและเสรีภาพ
ในทางพระพุทธศาสนาควรเป็นไปตามหลักกาลามสูตร จากประเด็นตรงนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร
เพิ่มเติมอธิบายไว้ในบทที่ ๓ หัวข้อ ๓.๓ เรื ่องแนวคิดที่เกี ่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ และได้นำ
แนวความคิดที่มาของหลักธรรมเพื่อรับรองหลักธรรมในการนำมาใช้ในเรื ่องของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ และหลักกาลามสูตรเข้าไปสู่โมเดลรูปแบบสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

 
๑๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๓ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๖ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๗ 

 

ประเด็นที่ ๔ การบูรณาการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกและ
ตามแนวพุทธศาสตร์ 

จากการการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ
ความคิดเห็นเรื่องการบูรณาการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตกและตามแนวพุทธ
ศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดร่วมของสิทธิและเสรีภาพของตะวันตกและพระพุทธศาสนา๑๕๓ พระพุทธศาสนาเดินทาง
สายกลาง โดยไม่เน้นสุดโต่ง สอนหลักที่เที ่ยงตรงและเที่ยงธรรม ๓ หลัก สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง หลักมัชเฌนธรรมกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ควรนำสัตยาเซนและหลักมรรคมี
องค ์๘ มาอธิบาย๑๕๔ ในโมเดลมีหลักธรรมหลากหลาย และจะนำไปแก้ปัญหาได้อย่างไร บริบท
ของหลักธรรมที่หลากหลายควรหยิบหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง๑๕๕ นำหลักพระไตรปิฎกมาวางหลัก
ไว้แล้วอธิบายตามนั้น คำสอนที่เกี่ยวข้องอธิบายเพิ่มเติมสนับสนุนด้วย หลักพระพุทธศาสนา 
เช่น วรรณะ ๔ การบริหารโดยคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา๑๕๖ ตามแนวพุทธศาสตร์คือ 
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์๑๕๗ 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะในเรื่องการบูรณาการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวคิดตะวันตกและตามแนวพุทธศาสตร์ พบว่า จุดร่วมของสิทธิและเสรีภาพของตะวันตกและ
พระพุทธศาสนาตามทางสายกลาง โดยไม่เน้นสุดโต่ง สอนหลักที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ๓ หลัก 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้หลักมัชเฌนธรรมกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๔.๕ ปรับรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ใน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Online โดยหลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ใน ๒ ประเด็นคือ ที่มาของแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา 
อันประกอบด้วย เกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร: แนวคิดว่าด้วยหลักความเชื่อ สาธุวรรค: ว่าด้วยธรรมที่ดี 
และธรรมที่ไม่ดี และอริยมัคควรรค ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค มหาปทานสูตร: แนวคิดโอวาทของ
พระพุทธเจ้า และรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ PRLB HOUSE MODEL 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๖ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๔ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔.. 
๑๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับท่ี ๘ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๘ 

 

๔.๕.๑ ที่มาในของแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา 

๑. เกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร: แนวคิดว่าด้วยหลักความเชื่อ 

๑.๑ ที่มาของแนวคิด 

เกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร อยู่ในมหาวรรค อังคุตรนิกาย ติกนิบาต มหาวรรค 
แปลว่า หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หรือสำคัญมาก มี ๑๐ เรื่อง คือ ติตถายตนสูตร (ว่าด้วยลัทธิใหญ่)    
ภยสูตร (ว่าด้วยภัยใหญ่) เวนาคปุรสูตร (ว่าด้วยที่นอนสูงที่นอนใหญ่) สรภสูตร (ว่าด้วยสรภปริพาชก
คุยโต) เกสปุตติยสูตร (ว่าด้วยหลักความเชื่อ) สาฬหสูตร (ว่าด้วยหลักความเชื่อ) กถาวัตถุสูตร (ว่าด้วย
เรื่องควรพูด) อัญญติตถิยสูตร (ว่าด้วยเรื่องสำคัญของพวกอัญเดียรถีย์) อกุสลมูลสูตร (ว่าด้วยอกุศลมูล
และกุศลมูล) และ อุโบสถสูตร (ว่าด้วยเรื่องอุโบสถ) ในอังคุตรนิกาย ติกนิบาต มหาวรรคนี้พระสังคีติกาจารย์ 
ได้รวบรวมและจัดลำดับพระสูตรเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ตามจำนวนหัวข้อธรรมเป็นสำคัญ 

๑.๒ รายละเอียด 

แนวคิดว่าด้วยหลักความเชื่อในเกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เกสปุตติสูตร ว่าด้วยหลักความเชื่อที่สำคัญ ๑๐ ประการ ซึ่งตรัสสอนแก่ชาวกาลามะ 
ในนิคมชื่อเกสปุตตะ คือ ทรงสอนมิให้เชื่อเพราะ (๑) ฟังตามกันมา (๒) ถือสืบ  ๆ กันมา (๓) เล่าเลือ
กันมา (๔) ว่าตามตำราหรือคัมภีร์ (๕) ตรรกะ (๖) การอนุมาน (๗) การคิดตรองตามแนวเหตุผล     
(๘) เข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้ (๙) มองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (๑๐) นับถือว่าเป็นครูอาจารย์ 
แต่ให้เชื่อเมื่อได้ไตร่ตรองด้วยเหตุผล เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้ว จากนั้นทรงซักถามเรื่องโทษของโลภะ 
โทสะ โมหะ และคุณของอโลภะ อโทสะ อโมหะ แต่ละข้อ ๆ ให้เขาตอบตามที่เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง 
และทรงสอนหลักธรรมอื่น ๆ อีกหลายอย่างจบลงด้วยทรงให้คติว่า เมื่อเราทำดีแล้ว ใครจะมาสอน
ลัทธิอะไรก็ไม่สำคัญ เช่น เขาสอนว่า โลกหน้ามีจริง เราก็จะได้ดีในโลกหน้า หรือถ้าสอนว่า โลกหน้าไม่
มีจริง เราก็ได้ดีในโลกนี้อยู่แล้ว ดังพุทธพจน์ที่ว่า๑๕๘ 

“...กาลามะทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) 
อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (การคาดคะเนตามหลักเหตุผล) 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 
อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 

 
๑๕๘ องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๖-๒๕๗ 



๑๙๙ 

 

อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา…”๑๕๙ 

๒. สาฬหสูตร ว่าด้วยหลักความเชื่อ ๑๐ ประการ ที่พระนันทกะนำมาสอนแก่นาย
สาฬหะ หลานชายของมิคารเศรษฐี และนายโรหนะ หลานชายของเปขุณิยเศรษฐี คล้ายกับที่พระผู้มี
พระภาคทรงสอนแก่ชาวกาลามะ ต่างกันที่พระนันทกะแสดงโลภะคู่กับอภิชฌา โทสะคู่กับพยาบาท 
และโมหะคู่กับอวิชชา โดยมีข้อความเดียวกันกับเกสปุตติสูตรที่ได้กล่าวไว้แล้ว๑๖๐ 

๑.๓ การประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล 
ฉะนั้น ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในเกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร ว่าด้วยหลักความ
เชื่อ ๑๐ ประการ เมื่อนำประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ จะได้ความ
เชื่อในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 
๒. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
๓. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
๔. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
๕. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) 
๖. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (การคาดคะเนตามหลักเหตุผล) 
๗. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
๘. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 
๙. อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
๑๐. อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านเป็นครูของเรา 

๒. สาธุวรรค: ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี และอริยมัคควรรค ว่าด้วยธรรมที่เป็น
อริยมรรค 

๒.๑ ที่มาของแนวคิด 

สาธุวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี ชื่อวรรคนี้ตั้งตามชื่อของ
พระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้มี ๑๑ พระสูตร สาระสำคัญในพระสูตรนี้สอดคล้องกับสาธุวรรคในตติย
ปัณณาสก์ ที่แสดงมิจฉัตตธรรม ๑๐ ประการ และสัมมัตตธรรม ๑๐ ประการ แต่ในวรรคนี้แสดง   
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และอกุศลกรรมบถ ๑๐ 

อริยมัคควรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค ชื่อวรรคนี้ตั้งตามชื่อของ
พระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้มี ๑๐ พระสูตร สาระสำคัญในพระสูตรนี้สอดคล้องกับสาธุวรรคในตติย

 
๑๕๙ ดูเพิ่มเติมใน เกสปุตติสูตร องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓ 
๑๖๐ ดูเพิ่มเติมใน สาฬหสูตร องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๖๗/๒๖๔-๒๖๙ 



๒๐๐ 

 

ปัณณาสก์ ที่แสดงมิจฉัตตธรรม ๑๐ ประการและสัมมัตตธรรม ๑๐ ประการ แต่ในวรรคนี้แสดง    
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการและอกุศลกรรมบถ ๑๐ เหมือนกับสาธุวรรค 

๒.๒ รายละเอียด 

สาธุวรรค ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี ประกอบด้วย สาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดี
และธรรมที่ไม่ดี๑๖๑ อริยธัมมสูตร ว่าด้วยอริยธรรมและอนริยธรรม๑๖๒ กุสลสูตร ว่าด้วยกุศลธรรมและ
อกุศลธรรม๑๖๓ อัตถสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์๑๖๔ ธัมมสูตร ว่าด้วย
ธรรมและอธรรม๑๖๕ สาสวสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและไม่มีอาสวะ๑๖๖ วัชชสูตร ว่าด้วยธรรมที่มี
โทษและที่ไม่มีโทษ๑๖๗ ตปนียสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน๑๖๘ อาจยคามิสูตร 
ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน๑๖๙ ทุกขุทรยสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุข
เป็นกำไร๑๗๐ และวิปากสูตร ว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และท่ีมีสุขเป็นวิบาก๑๗๑ 

อริยมัคควรรค ว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค ประกอบด้วย อริยมัคคสูตร ว่าด้วยธรรม
ที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรค๑๗๒ กัณหมัคคสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำและที ่เป็น          
ฝ่ายขาว๑๗๓ สัทธัมมสูตร ว่าด้วยสัทธรรมและอสัทธรรม๑๗๔ สัปปุริสธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษ
และธรรมของอสัตบุรุษ๑๗๕ อุปปาเทตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น และที่ไม่ควรให้
เกิดขึ้น๑๗๖ อาเสวิตัพพธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพ๑๗๗ ภาเวตัพพธัมมสูตร ว่า
ด้วยธรรมที่ควรเจริญและที่ไม่ควรเจริญ๑๗๘ พหุลีกาตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มากและที่ไม่

 
๑๖๑ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐-๓๓๑ 
๑๖๒ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๙/๓๓๑ 
๑๖๓ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๐/๓๓๒ 
๑๖๔ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๑/๓๓๒ 
๑๖๕ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๒/๓๓๓ 
๑๖๖ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๓/๓๓๓ 
๑๖๗ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๔/๓๓๔ 
๑๖๘ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๕/๓๓๔ 
๑๖๙ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๖/๓๓๕ 
๑๗๐ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๗/๓๓๕ 
๑๗๑ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๘/๓๓๖ 
๑๗๒ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๘๙/๓๓๗ 
๑๗๓ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๐/๓๓๗-๓๓๘ 
๑๗๔ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๑/๓๓๘ 
๑๗๕ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๒/๓๓๘-๓๓๙ 
๑๗๖ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๓/๓๓๙ 
๑๗๗ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๔/๓๓๙-๓๔๐ 
๑๗๘ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๕/๓๔๐ 



๒๐๑ 

 

ควรทำให้มาก๑๗๙ อนุสสริตัพพสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรระลึกและที่ไม่ควรระลึก๑๘๐ และสัจฉิกาตัพพ
สูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง และที่ไม่ควรทำให้แจ้ง๑๘๑ ดังพุทธพจน์ที่ว่า๑๘๒ 

“...พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ธรรมที่ไม่ดี อะไรบ้าง คือ 
๑. ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์) 
๒. อทินนาทาน (การลักทรัพย์) 
๓. กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
๔. มุสาวาท (การพูดเท็จ) 
๕. ปิสุณาวาจา (การพูดส่อเสียด) 
๖. ผรุสวาจา (การพูดคำหยาบ) 
๗. สัมผัปปลาปะ (การพูดเพ้อเจ้อ) 
๘. อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) 
๙. พยาบาท (ความคิดร้าย) 
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมที่ไม่ดี 
 
ธรรมที่ดี อะไรบ้าง คือ 
๑. เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต 
๒. เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน 
๓. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 
๔. เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 
๕. เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา 
๖. เจตนางดเว้นจากผรุสวาจา 
๗. เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะ 
๘. อนภิชฌา (ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) 
๙. อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย) 
๑๐. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมที่ดี…” 

ส่วนสูตรที่เหลือในสาธุวรรคอีก ๑๐ สูตร และอริยมัคควรรค ๑๐ สูตร ก็มีเนื้อความ
เหมือนกับสาธุสูตร ว่าด้วยธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดี 

 
๑๗๙ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๖/๓๔๐-๓๔๑ 
๑๘๐ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๗/๓๔๑ 
๑๘๑ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๙๘/๓๔๑-๓๔๒ 
๑๘๒ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗๘/๓๓๐-๓๓๑ 



๒๐๒ 

 

๒.๓ การประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นเรื ่องของการกระทำที่เรียกว่า 
กรรม ในทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้น การกระทำที่เป็นกรรมไม่ดีในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และการกระทำที่เป็นกรรมดีในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ ดังปรากฎในสาธุวรรค ว่าด้วยธรรมที่ดี และธรรมที่ไม่ดี และอริยมัคควรรค ว่า
ด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค เมื่อนำประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์   
จะได้แนวคิดเรื ่องกรรม ๑๐ ประการ ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๑๐ 
ประการ ดังนี้ 

๑. อกุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่ไม่ดี 

๑.๑ กายกรรม คือ พฤติกรรมทางกาย ประกอบด้วย 
(๑) การเบียดเบียนผู้อ่ืน 
(๒) การลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น 
(๓) การประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือประพฤติผิดในประเวณี  

๑.๒ วจีกรรม คือ พฤติกรรมทางวาจา ประกอบด้วย 
(๑) การพูดเท็จ 
(๒) การพูดยุยงให้แตกแยกกัน 
(๓) การพูดคำหยาบ 
(๔) การพูดเพ้อเจ้อ 

๑.๓ มโนกรรม คือ พฤติกรรมทางใจ (ปัญญา) ประกอบด้วย 
(๑) การโลภอยากได้ของของผู้อื่น 
(๒) การคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น 
(๓) การเห็นผิดเป็นชอบ 

๒. กุศลกรรม คือ พฤติกรรมที่ดี 

๑.๑ กายกรรม คือ พฤติกรรมทางกาย ประกอบด้วย 
(๑) เจตนางดเว้นจากการทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู ้อื ่น โดยการมีความ

เมตตากรุณา 
(๒) เจตนางดเว้นจากการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น โดยการมีเคารพในสิทธิ

และทรัพย์สินของผู้อื่น ประกอบสัมมาอาชีพ 
(๓) เจตนางดเว้นจากการความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือประพฤติผิด

ประเวณทีางเพศ โดยการมีความสันโดษและมีความสำรวมในกามทั้งหลาย 

๑.๒ วจีกรรม คือ พฤติกรรมทางวาจา ประกอบด้วย 
(๑) เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ โดยการพูดความจริง 



๒๐๓ 

 

(๒) เจตนางดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกแยกกัน โดยการพูดในทางส่งเสริมให้
สามัคคีปรองดองกัน 

(๓) เจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ โดยการพูดคำไพเราะสุภาพอ่อนหวาน 
(๔) เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ โดยการพูดแต่เรื่องที่มีสาระประโยชน์ 

๑.๓ มโนกรรม คือ พฤติกรรมทางใจ (ปัญญา) ประกอบด้วย 
(๑) เจตนางดเว้นจากการโลภอยากได้ของของผู้อื่น  โดยการพอใจในสิ่งของที่

ได้มาโดยถูกต้อง รู้จักให้ รู้จักเสียสละ 
(๒) เจตนางดเว้นจากการคิดพยาบาทปองร้าย โดยการมีเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน 

และไม่คิดร้ายต่อใคร 
(๓) เจตนางดเว้นจากการเห็นผิดเป็นชอบ โดยการคิดเห็นถูกต้องชอบธรรมตาม

ทำนองคลองธรรม 

๓. มหาปทานสูตร: แนวคิดโอวาทของพระพุทธเจ้า 

๓.๑ ที่มาของแนวคิด 

มหาปทานสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยตำนานใหญ่หรือชีวประวัต ิใหญ่ของ
พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ตั้งชื่อตามเนื้อหาสาระของพระสูตร เป็นพระสูตรบรรยายโวหารแบบเล่า
เรื่อง 

๓.๒ รายละเอียด 

พระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตะวัน อารามของอนาถบัณฑิกเศรษฐี 
เขตกรุงสาวัตถี โดยปรารภเรื่องปุพเพนิวาสญาณคือความรู้เรื่องชีวิตของคนสมัยก่อนกับพระภิกษุ
ทั้งหลายใกล้กเรริมมณฑปในพระเชตวัน โดยตรัสเล่าประวัติโดยสังเขปของพระพุทธเจ้าในอดีต ๖ 
พระองค์ คือ พระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนา 
คมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และของพระองค์เอง (พระโคตมพุทธเจ้า) โดยมีเนื้ อเรื่องที่ตรัสเล่า
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ๗ พระองค์ คือ (๑) ปีที่เสด็จอุบัติขึ ้น (๒) พระชาติ (๓) พระโคตร       
(๔) ประมาณพระชนมายุ (๕) สถานที่ตรัสรู้ (๖) คู่พระอัครสาวก (๗) การประชุมสาวก หมายถึง การ
ประชุมครั ้งใหญ่ที ่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  (๘) พระอุปัฏฐาก         
(๙) พระบิดา พระมารดา และ (๑๐) เมืองที่ประสูติ 

การแสดงโอวาทปาติโมกข์เร ียกว ่า โอวาท ๓ คือ คำสอนที ่ เป ็นหลักสำคัญของ
พระพุทธศาสนามี ๓ ประการ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระสงฆ์จำนวน ๑ ,๒๕๐ องค์ ที่มา
ประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ในวันมาฆบูชา หลักคำสอน ๓ ประการนี้ 
เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การ
ทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส ดังพุทธพจน์ที่ว่า๑๘๓ 

 
๑๘๓ ที. มหา. (ไทย) ๑๐/๙/๕๐-๕๑ 



๒๐๔ 

 

ภิกษุทั้งหลาย พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราช
ธานีนั้น ดังนี้ 

ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรม
ธรรม ผู้ทำร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 

การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

การไม่กล่าวร้ายผู้อื ่น การไม่เบียดเบียนผู้อื ่น ความสำรวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู ้จัก
ประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต คือคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  

การไม่ทำบาปทั้งปวง หมายถึง การไม่ทำความชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ การไม่
ทำชั่วตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เบญจศีล ทุจริต 

๑. เบญจศีลหรือศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว ๕ ประการ คือ (๑) เว้น
จากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าการประทุษร้าย (๒) เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการ
ลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทำลายทรัพย์สิน (๓) เว้นจากการละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน (๔) เว้น
จากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง และ (๕) เว้นจากน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท เว้นจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษ 

๒. ทุจริต หมายถึง การกระทำความชั่วทางกาย (กายทุจริต) การกระทำความชั่วทาง
วาจา (วจีทุจริต) และการกระทำความชั่วทางใจ (มโนทุจริต) ดังนี้ 

 ๑. การประพฤติชั่วทางกาย ได้แก่ (๑) การฆ่าสัตว์และการทำร้ายสัตว์หรือการ
เบียดเบียนผู้อื่น (๒) การลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น และ(๓) การประพฤติผิดในกาม หรือแย่งชิงของ
รักของผู้อื่น 

๒. การประพฤติชั่วทางวาจา ได้แก่ (๑) การพูดเท็จ (๒) การพูดยุยงให้แตกแยก
กัน (๓) การพูดคำหยาบ และ (๔) การพูดเพ้อเจ้อ 

๓. การประพฤติชั่วทางใจ ได้แก่ (๑) การโลภอยากได้ของของผู้อ่ืน (๒) การคิด
พยาบาทปองร้าย และ (๓) การเห็นผิดเป็นชอบ 

การทำกุศลให้ถึงพร้อม หมายถึง การทำความดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ การทำ
ความดีให้ถึงพร้อมตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เบญจธรรม สุจริต 

๑. เบญจธรรม หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ คู่กับเบญจศีล คือ (๑) เมตตากรุณา 
ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ คู่กับศีลข้อที่ ๑   
(๒) สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อที่ ๒ (๓) กามสังวร ความสำรวม ระวัง รู้จัก
ยับยั้ง ควบคุมตนไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คู่กับศีลข้อที่ ๓  (๔) สัจจะ ความสัตย์ 



๒๐๕ 

 

ความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ ๔ และ (๕) สติสัมปชัญญะ ระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอ คือฝึกตนให้เป็นคนรู้จัก 
ยั้งคิดรู้สึกตัวเสมอ สิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่ ๕ 

๒. สุจริต ๓ หมายถึง การประพฤติชอบทางกาย (กายสุจริต) การประพฤติชอบทาง
วาจา (วจีสุจริต) และการประพฤติชอบทางใจ (มโนสุจริต) ดังนี้ 

๑. การประพฤติชอบทางกาย ได้แก่ (๑) มีความเมตตากรุณา (๒) เคารพในสิทธิ
และทรัพย์สินของผู้อื่น และ (๓) สำรวมในกามทั้งหลาย 

๒. การประพฤติชอบทางวาจา ได้แก่ (๑) พูดความจริง (๒) พูดในทางส่งเสริม 
(๓) พูดคำไพเราะสุภาพ และ (๔) พูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ 

๓. การประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ (๑) พอใจในสิ่งของที่ได้มาโดยถูกต้อง (๒) มี
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น และไม่คิดร้ายต่อใคร และ (๓) เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม 

การฝึกทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หมายถึง การมีพรหมวิหารธรรมเป็นหลักธรรม
ประจำใจของผู้ประเสริฐมี ๔ ประการ คือ (๑) เมตตา ความรัก ความปรารถนาให้มนุษย์และสัตว์ทั้ง
ปวงมีความสุข (๒) กรุณา ความสงสาร อยากช่วยให้คนและสัตว์ทั้งปวงพ้นทุกข์ (๓) มุทิตา ความยินดี 
เมื่อผู้อื ่นได้ดีหรือประสบผลสำเร็จ และ (๔) อุเบกขา การวางเฉย การวางใจเป็นกลาง เป็นธรรม
สนับสนุนให้การฝึกทำจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ กล่าวคือความบริสุทธิ์ อันเป็นพลวปัจจัยให้เกิด
ปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

๓.๓ การประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นกระทำที่จะต้องอยู ่บน
หลักการในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์หรือโอวาท ๓ คือคำสอนที่เป็นหลักสำคัญ
ของพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงมอบให้พระภิกษุที่มาประชุมกัน
โดยมิได้นัดหมาย ประกอบด้วย 

๑. ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า 
นิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 

๒. การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

๓. การไม่กล่าวร้ายผู้อื ่น การไม่เบียดเบียนผู้อื ่น ความสำรวมในปาติโมกข์ 
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต คือ
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

โอวาท ๓ ประการดังกล่าวเป็นหลักการคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่จะนำมา
ประยุกต์ใช้ในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ 

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง อันเปรียบได้กับศีล 

๒. การทำความดใีห้ถึงพร้อม อันเปรียบได้กับทาน 



๒๐๖ 

 

๓. การฝึกทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว อันเปรียบได้กับภาวนาคือปัญญา 

โอวาท ๓ เป็นหลักการพื้นฐานของชาวพุทธเรียกว่า ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเป็นบุญ
กิริยาวัตถุขั้นพื้นฐาน ดังคำโบราณได้กล่าวว่า ให้ทานก่อนกิน รักษาศีลก่อนไป และทำใจก่อนนอน 
และไปสอดคล้องกับกรรม ๓ คือกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ถ้าทำไม่ดีเรียกว่าทุจริต ๓ แต่ถ้า
ทำดีเร ียกว่าส ุจร ิต ๓ และเมื ่อจะรู ้ว ่าอันไหนเป็นกรรมไม่ด ีในทางพระพุทธศาสนาเร ียกว่า 
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ และถ้าเป็นกรรมดีในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการ ดังคำโบราณที่ได้กล่าวเวลาขอโทษ อโหสิกรรมว่า กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ 
ก็คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั่นเอง 

๔.๕.๒ รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์  PRLB HOUSE 
MODEL 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ 
ประกอบกับคำสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ 
Zoom Online โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยไดป้รับรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองตามแนวพุทธศาสตร์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจัดทำเป็น
รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ เรียกว่า PRLB HOUSE MODEL เพื่อจะ
นำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที ่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  



๒๐๗ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

 

รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ PRLB HOUSE MODEL 
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลในการใช้องค์ประกอบ และนิยามความหมาย ของ PRLB HOUSE 
MODEL โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. หลักการและเหตุผลในการใช้ PRLB HOUSE MODE 

๑.๑ พระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักธรรมคำสอนมากมายถึง ๘๔ ,๐๐๐          
พระธรรมขันธ์ รวมเป็นปิฎกได้ ๓ ปิฎก คือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
หรือเรียกว่า พระธรรมวินัย แต่สรุปแล้วหัวใจคำสอนสรุปรวมลงในโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลักคำสอน
สำคัญของพระพุทธศาสนา หรือคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  

๑.๒ บ้านเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นกำเนิดไปสู่สังคม
และประเทศต่อไป จึงเรียกว่า HOUSE MODE 

 

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง(ศีล) การฝึกทำจิตใจใหบ้ริสุทธิ์(ปัญญา) การประพฤติสุจริตทั้งปวง(ทาน) 
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ระดับสังคม: วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับบุคคล: พฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับสังคม: นโยบายสาธารณะ 
ระดับบุคคล: อุดมการณ์ทางการเมือง 

ระดับสังคม: การสื่อสารจากสื่อมวลชน 
ระดับบุคคล: การสื่อสารทางการเมือง 

กายกรรม: สิทธิและเสรีภาพ 
แสดงออกทางกาย (พฤติกรรม) 

มโนกรรม: สิทธิและเสรีภาพ 
แสดงออกทางใจ (ความรู้) 

วจีกรรม: สิทธิและเสรีภาพ 
แสดงออกทางวาจา (การสื่อสาร) 

กาลามสูตร: ความเชื่อพื้นฐานในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 



๒๐๘ 

 

๑.๓ PRLB หมายถึง 
P = POLITICAL แปลว่า การเมือง 
R = RIGHT แปลว่า สิทธิ 
L = LIBERTY แปลว่า เสรีภาพ 
B = BUDDHIST APPROACHES แปลว่า ตามแนวพุทธศาสตร์ 

๒. องค์ประกอบของ PRLB HOUSE MODE 

ส่วนที่ ๑ กาลามสูตรคือความเชื่อพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ส่วนที่ ๒ ฐานรองเป็นการกระทำท่ีบุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวัน เรียกว่า กรรม ๓ 

ส่วนที่ ๓ ฐานล่างเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ส่วนที่ ๔ ส่วนที่เป็นเสาเป็นการกระทำท่ีแยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐  

ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เป็นฐานรองหลังคาเป็นหลักการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนว
พุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๖ ส่วนที่เป็นหลังคาเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓. นิยามความหมาย 

ส่วนที่ ๑ ฐานรองเป็นการกระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับความ
เชื่อพ้ืนฐานของบุคคลนั้นในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า        
กาลามสูตร เป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในเกสปุตติสูตร และสาฬหสูตร ว่าด้วย
หลักความเชื่อ ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 
๒. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมา 
๓. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
๔. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
๕. อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) 
๖. อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (การคาดคะเนตามหลักเหตุผล) 
๗. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 
๘. อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว 
๙. อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ 
๑๐. อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านเป็นครูอาจารย์ของเรา 

ส่วนที่ ๒ ฐานรองเป็นการกระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวัน หมายถึง เป็น
การกระทำที ่บุคคลจะต้องกระทำในชีว ิตประจำวัน ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม ๓ 
ประกอบด้วย กายกรรมคือการกระทำทางกาย วจีกรรมคือการกระทำทางวาจา และมโนกรรมคือการ
กระทำทางใจ ถ้าทำกรรมดีหรือประพฤติดีเรียกว่าสุจริต ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริต ถ้าทำกรรมชั่วหรือประพฤติไม่ดีเรียกว่าทุจริต ประกอบด้วย กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต 



๒๐๙ 

 

ส่วนที่ ๓ ฐานล่างเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง หมายถึง เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับบุคคลเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลที่แสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ คือ 

๑.๑ พฤติกรรมทางการเมือง เรียกว่า กายกรรม 
๑.๒ การสื่อสารทางการเมือง เรียกว่า วจีกรรม 
๑.๓ อุดมการณ์ทางการเมือง เรียกว่า มโนกรรม 

๒. ระดับสังคมเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอ่ืน
ทางกาย วาจา และใจ คือ 

๒.๑ วัฒนธรรมทางการเมือง เรียกว่า กายกรรม 
๒.๒ การสื่อสารจากสื่อมวลชน เรียกว่า วจีกรรม 
๒.๓ นโยบายสาธารณะ เรียกว่า มโนกรรม 

ส่วนที่ ๔ ส่วนที่เป็นเสาเป็นการกระทำที่แยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ 
หมายถึง เป็นการกระทำที่แยกออกมาจากกรรม ๓ เป็นกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการที่แสดงออกทาง
กาย วาจา และใจ เป็นทางทำความดี หรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตามแนวพุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านพฤติกรรม (กายกรรม) ประกอบด้วย 
๑.๑ การไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
๑.๒ การไมถ่ือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน 
๑.๓ ความไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไม่ล่วงละเมิดประเวณทีางเพศ  

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านการสื่อสาร (วจีกรรม) 
๒.๑ การพูดความจริง 
๒.๒ การพูดในทางส่งเสริมให้สามัคคีปรองดอง 
๒.๓ การพูดคำไพเราะสุภาพ 
๒.๔ การพูดแต่เรื่องที่มีสาระประโยชน์ 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) 
๓.๑ การพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง 
๓.๒ มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อใคร ๆ 
๓.๓ การเห็นถูกต้องชอบธรรมตามทำนองคลองธรรม 

ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เป็นฐานรองรับหลังคา เป็นหลักการสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวพุทธศาสตร์ หมายถึง เป็นหลักการ ๓ อันที่สรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางท่ีบุคคลพึงปฏิบัติในทางการเมือง ดังนี้ 

๑. การไมป่ระพฤตทิุจริตทั้งปวง (ศีล) 
๒. การประพฤตสิุจริตทั้งปวง (ทาน) 



๒๑๐ 

 

๓. การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) 

ส่วนที่ ๖ ส่วนที่เป็นหลังคา เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง 
กฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นกระทำตามหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืน ดังนี้ 

๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
เลือกตั ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 

๔.๕.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย อันเป็น
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็นการ
กระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมือง ในทางพระพุทธศาสนาเร ียกว่า กาลามสูตรเป็นความเชื ่อในทาง
พระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ คือ (๑) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา (๒) อย่าปลงใจเชื่อด้วย
การถือสืบๆ กันมา (๓) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ (๔) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
(๕) อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) (๖) อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (การคาดคะเน
ตามหลักเหตุผล) (๗) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (๘) อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้
กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (๙) อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (๑๐) อย่าปลงใจ
เชื่อเพราะนับถือว่าท่านเป็นครูอาจารย์ของเรา ความเชื่อเหล่านั้นถูกแสดงมาทางการกระทำในทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า กรรม ๓ อันประกอบด้วย (๑) กายกรรม เป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออก
ทางกาย เรียกว่า พฤติกรรม ในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคม 
เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง (๒) วจีกรรม เป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา เรียกว่า การ
สื่อสารในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสารจาก
สื่อมวลชน และ (๓) มโนกรรม เป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางใจ เรียกว่า ความรู้ในระดับบุคคล
เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ 



๒๑๑ 

 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย  อยู่ที่
หลักการ ๓ ประการ อันอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายรับรอง
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ประกอบด้วย 

๑. การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) ที่มาจากกายกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองด้านพฤติกรรม (กายกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และใน
ระดับสังคมเรียกว่า วัฒนธรรมทางการเมือง จะต้องมีหลักการการไม่ทำบาปทั้งปวง ประกอบด้วย 
การไมท่ำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน และความไม่ประพฤติผิด
ในกามทั้งหลาย คือไม่ไม่ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ  

๒. การประพฤติสุจริตทั ้งปวง (ทาน) ที ่มาจากวจีกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองด้านการสื่อสาร (วจีกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และใน
ระดับสังคมเรียกว่า การสื่อสารจากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูดความจริง การพูดในทางส่งเสริม 
การพูดคำไพเราะสุภาพอ่อนหวาน และการพูดแต่เรื่องที่มีสาระประโยชน์ 

๓. การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ ์ (ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรมกรรมที่เป็นสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และใน
ระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย ความพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง มีเมตตา
กรุณาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อใคร ๆ และการเห็นถูกต้องชอบธรรมตามทำนองคลองธรรม 

๔.๖ องค์ความรู้ 
การศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  

ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม (Qualitative Research) โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Analysis) ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
นำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจ ัย ว ิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 
Interview) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ว ิชาการด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๙ รูปหรือคน และ
นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จำนวน ๙ รูปหรือคน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูปหรือคน โดยการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
การตีความหมาย (Interpretation) และการสังเคราะห์ (Synthesis) ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังนี้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ 

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการสำรวจเอกสารและงานที่วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพื่อศึกษาจัยเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ และ ๓) เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่



๒๑๒ 

 

เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ซึ่งผู ้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๗ แสดง     
องค์ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๗ แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย คือ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวคิดทั่วไป สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพุทธศาสตร์ และสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ประกอบด้วย  

 

แนวคิดตะวันตก 
เป็นกฎหมายบังคับใช้

เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรม 

แนวคิดตะวันออก 
เป็นจริยศาสตร์และ
คุณธรรมเพื่อให้เป็นผู้

มีความน่าเช่ือถือ 

แนวคิดพระพุทธเจ้า 
เป็นศีลธรรมตาม

บทบัญญัติทางศาสนา 

แนวคิดพระธรรม 
เป็นสันติภาพ 

เสรีภาพ สมภาพ 
ภราดรภาพ 

แนวคิดพระสงฆ์ 
เป็นคนมีคุณภาพชีวิต
และการไม่เบียดเบียน
คือ ความเสมอภาค 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

 

การไม่ประพฤตทิุจริตทั้งปวง (ศีล) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์(ปัญญา) การประพฤตสิุจริตทั้งปวง (ทาน) 
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ระดับสังคม: วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับบุคคล: พฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับสังคม: นโยบายสาธารณะทางการเมือง 
ระดับบุคคล: อุดมการณ์ทางการเมือง 

ระดับสังคม: การสื่อสารจากสื่อมวลชนทางการเมือง 
ระดับบุคคล: การสื่อสารทางการเมือง 

กายกรรม: สิทธิและเสรีภาพทางการเมอืง 
แสดงออกทางกาย (พฤติกรรม) 

มโนกรรม: สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
แสดงออกทางใจ (ความรู้) 

วจีกรรม: สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
แสดงออกทางวาจา (การสื่อสาร) 

กาลามสูตร: ความเชื่อพื้นฐานในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
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๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป สิทธิเป็นอำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่
จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมาย แต่
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด เสรีภาพเป็นความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา
โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด และสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็น
อำนาจอันชอบธรรม อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ และความสามารถที่
จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายกำหนด โดยมี ๒ แนวคิด คือ แนวคิดตะวันตก และแนวคิดตะวันออก ดังนี้ 

๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก เป็นกฎหมายบังคับใช้
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 

แนวคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เพราะเป็นกฎหมาย
บังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง 
รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร ร่วมไปถึงจริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวม
ของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภั ย และ
ความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย 

๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก เป็นจริยศาสตร์และ
คุณธรรมเพื่อให้เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ  

แนวคิดตะวันออกเป็นจริยศาสตร์และคุณธรรมเพื่อให้เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เพราะ
เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และมีความรอบรู้ในการ
ปกครองโดยไม่ปกครอง โดยมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก 
สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติ  และศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่
ผู ้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์
ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการกระทำโดยไม่กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน เป็นสิทธิของประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา 

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นหลักการ หลักปฏิบัติ ตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ซึ่งความมีสิทธิและเสรีภาพที่พึงจะกระทำต่อบุคคล สัตว์ สิ่งของ หรือ
สรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ด้วยความเคารพ นอบน้อม เกื้อกูล หรือการพึ่งพาอาศัยกัน โดยมี ๓ แนวคิด 
คือ ตามแนวของพระพุทธเจ้า ตามแนวของพุทธธรรม และตามแนวของพระสงฆ ์ดังนี้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า เป็นศีลธรรมตามบทบัญญัติ
ทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะ 
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๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรม เป็นสันติภาพ คือความมีสันติ 
ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุดจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนา เป็นเสรีภาพ คือ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส เป็นสมภาพ คือ
ธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจาก
ความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และ เป็นภราดรภาพ คือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์ เป็นคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่า ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลัก     
สาราณียธรรม ๖ เป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคม มีหลักพรหมวิหารธรรมยึดถือ
ธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทาสนับสนุน และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่
คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในหลักธรรมระดับ
บุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และ
หลักธรรมระดับสังคมจะต้องเป็นคนมีศีลธรรมตามหลักสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕  เป็นคนมีคุณ
แก่ส่วนรวมตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐   
สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลักอธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และ
เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคห
วัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ ๔ 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็นการ
กระทำที่บุคคลต้องกระทำในชีวิตประจำวัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นตามหลักกาลาม
สูตร เป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ และความเชื่อเหล่านั้นถูกแสดงมาทางการ
กระทำในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า กรรม ๓ คือ  กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ แลมโนกรรม ๓ ต้องมี
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา หรือเรียกว่าหลักการ ๓ 
อันอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองที่เป็นการกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอื่น ประกอบด้วย (๑) การไม่ประพฤติ
ทุจริตทั้งปวง (ศีล) ที่มาจากกายกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านพฤติกรรม ในระดับ
บุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า วัฒนธรรมทางการเมือง   ต้องมี
หลักการการไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง ประกอบด้วย การไม่ทำร้ายชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่น การไม่
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน และความไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือไม่ล่วงละเมิด
ประเวณีทางเพศ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในการกระทำ (๒) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ที่มา
จากวจีกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านการสื่อสาร (วจีกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า     
การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสารจากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูด
ความจริง การพูดในทางส่งเสริม การพูดคำไพเราะสุภาพ และการพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เรียกว่า 



๒๑๕ 

 

สิทธิและเสรีภาพในการพูด และ (๓) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรม กรรมที่
เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทาง
การเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย ความพอใจในสิ่งของที่ตน
ได้มาถูกต้อง ความมีเมตตากรุณาต่อผู้อืน่ ไม่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อใคร และความเห็นถูกต้องชอบธรรมตาม
ทำนองคลองธรรม เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพทางปัญญา  

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์” 
ในครั้งนี้ องค์ความรู้ที ่ได้สังเคราะห์จากการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธรรม
สำหรับการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย ซึ่งปรากฏในคำว่า “SARIT” โมเดล อันเป็นผล
มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ตามแนวคิดปัจจุบัน การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และการวิพากย์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) โดยนิยาม คำว่า “SARIT” โมเดล 
ไว้ดังนี้ 

S หมายถึง Synthesis คือการสังเคราะห์หลักพุทธธรรมกับหลักการเมืองการปกครอง
สมัยใหม่ 

A หมายถึง Action คือการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ในที่นี ้คือการใช้สิทธิ
และเสรีภาพทางสายกลางซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรมและ
หลักพุทธธรรม 

R หมายถึง Responsibility คือความรับผิดชอบของผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
โดยรับผิดชอบทั้งในแง่กฎหมายและในแง่หลักศีลธรรม ไม่ว่าผล
ที่เกิดจากการใช้สิทธิและเสรีภาพจะออกมาทั้ งในแง่บวกหรือ 
แง่ลบก็ตาม 

I หมายถึง Insight  คือการมีปรีชาญาณในการใช้สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งในที่นี้ก็คือ
การมีสัมมาทิฎฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ ความคิด
ริเร ิ ่มสร้างสรรค์ที ่ถ ูกต้อง หรือมีปัญญาในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพนั่นเอง 

T หมายถึง Technology คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารอย่างชาญ
ฉลาด โดยผู ้ปกครองต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื ่อการสื ่อสารถึงประชาชนให้รู ้จักใช้สิทธ ิและ
เสรีภาพในเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้วิจัยได้สรุปแผนภาพแสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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  สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง   

     

ตามแนวคิดปัจจุบัน    ตามแนวพุทธศาสตร์ 

     

  การประยุกต์ตามแนว 
SARIT MODEL และพัฒนา 

  

 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๘ แสดงองค์ความรู ้ที ่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย คือ แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธรรมสำหรับการพัฒนาการเมืองการปกครองของสังคมไทย ซึ่งปรากฏในคำว่า 
“SARIT” โมเดล อันเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวคิดปัจจุบัน การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)      
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิพากย์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) 
ประกอบด้วย 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอันประกอบด้วยสิทธิเป็นอำนาจอันชอบ
ธรรม อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ในทางการเมืองได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองและคุ้มครอง
จากกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด เสรีภาพเป็นความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ 
ในทางการเมืองได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด 
เป็นไปตามหลักการ หลักปฏิบัติ ตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งความมีสิทธิและเสรีภาพที่
พึงจะกระทำต่อบุคคล สัตว์ สิ่งของ หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลก ด้วยความเคารพ นอบน้อม เกื้อกูล หรือ
การพ่ึงพาอาศัยกัน 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดปัจจุบันเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เ กิด
ความยุติธรรม เพราะเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม มีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์
อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร ร่วมไปถึง
จริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย  และเป็นจริย
ศาสตร์และคุณธรรมเพื่อให้เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา        
มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และมีความรอบรู้ในการปกครองโดยไม่ปกครอง โดยมีศาสตร์แห่ง
การปกครองเป็นลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้
ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติ และศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็น
ของธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์  ผู้ปกครองต้องเรียนรู้คือการกระทำโดยไม่
กระทำ ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นสิทธิของประชาชน เพ่ือ
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ไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา ฉะนั้น แนวคิดสิทธิและเสรีภาพตามแนวคิดปัจจุบันเป็น
กฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นการให้สิทธิและเสรีภาพ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกพระราชบัญญัติต่าง ๆ เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่ให้ไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

๓. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพตามแนวพุทธศาสตร์เป็นศีลธรรมตามบทบัญญัติทาง
ศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบ จารีตประเพณี ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และ
วิมุตติญาณทัสสนะ เพ่ือให้สิทธิและเสรีภาพตามแนวของพุทธธรรม คือ (๑) สันติภาพ คือความมีสันติ 
ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุดจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลัก
พระพุทธศาสนา (๒) เสรีภาพ คือ “วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส (๓) สมภาพ คือ
ธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจาก
ความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน และ (๔) ภราดรภาพ คือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม 
และมีการปฏิบัติตามแนวของพระสงฆ์ คือคนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เรียกว่า ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักยึดให้
เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีพรหมวิหารธรรมยึดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์
มัชฌิมาปฏิปทาสนับสนุน และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร 
และราชสังคหวัตถุ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในหลักธรรมระดับบุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ และ
เป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามสัปปุริสธรรม ๗ และหลักธรรมระดับสังคมจจะต้องเป็นคนมี
ศีลธรรมตามหลักสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็นคนผู้มีส่วนร่วม
ในการปกครองที่ดีตามหลักอธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗ และเป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ ๔ และการ
ปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรง
ประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติ สำหรับพระสงฆ์ พระพุทธองค์ทรง
บัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล เพื่อประโยชน์แก่ชีวิต
มนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา มอบ
อำนาจแห่งการปกครองให้กับธรรมวินัย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัย
ใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลายเมื่อเราสิ้นไป” 

๔. การประยุกต์ตามแนว SARIT MODEL ในการพัฒนา คือ การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมจากการองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย อันประกอบด้วย หลักกาลามสูตร กุศลกรรมบถ 
โอวาทปาฏิโมกข์กับหลักการเมืองการปกครองสมัยใหม่อันมีระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (S: Synthesis) นำไปสู่การปฏิบัติทางด้านกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ตาม
หลักมัชฌิมาปฏิปทา ในที่นี้คือการใช้สิทธิและเสรีภาพทางสายกลาง สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและ
หลักพุทธธรรมเพื่อให้เกิดความสุจริตทั้งด้านกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต (A: Action) ด้วยการ
นำไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยรับผิดชอบทั้งในแง่กฎหมายและใน
แง่หลักศีลธรรม ไม่ว่าผลที่เกิดจากการใช้สิทธิและเสรีภาพจะออกมาทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม   
(R: Responsibility) จะต้องมีปรีชาญาณในการใช้สิทธิและเสรีภาพ กล่าวคือต้องมีสัมมาทิฎฐิ 
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ความเห็นถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถูกต้อง กอร์ปกับสัมมาวาจา พูดถูกต้อง 
สัมมากัมมันตะ ทำการงานหรือปฏิบัติหน้าถูกต้อง สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตถูกต้อง สัมมาวายามะ 
พยายามถูกต้อง สัมมาสติ ระลึกถูกต้อง สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ถูกต้อง หรือมีปัญญาในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพนั่นเอง (I: Insight) และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารอย่างชาญฉลาด 
โดยผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารถึงประชาชนให้รู้จักใช้ 
สิทธิและเสรีภาพในเชิงสร้างสรรค์ (T: Technology) 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไปและตามแนวพุทธศาสตร์เมื่อสังเคราะห์
แล้วนำมาสู่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยได้ โดยการ
พัฒนาให้เป็นการกระทำที่บุคคลต้องกระทำในชีวิตประจำวัน ให้ขึ้นอยู่กับความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคล
นั้นตามหลักกาลามสูตร ซึ่งเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ และความเชื่อเหล่านั้น
ถูกแสดงมาทางการกระทำในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า กรรม ๓ คือ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม 
และด้านมโนกรรม ต้องมีโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 
หรือเรียกว่าหลักการ ๓ อันอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นการกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
ประกอบด้วย (๑) การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) ที่มาจากกายกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองด้านพฤติกรรม ในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคม 
เรียกว่า วัฒนธรรมทางการเมือง ต้องมีหลักการการไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง ประกอบด้วย การไม่
ทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู้อ่ืน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน และความไม่ประพฤติผิด
ในกามทั้งหลาย คือไม่ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในการกระทำ (๒) การ
ประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ที่มาจากวจีกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านการสื่อสาร 
(วจีกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสาร
จากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูดความจริง การพูดในทางส่งเสริม การพูดคำไพเราะสุภาพ และ
การพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในการพูด และ (๓) การฝึกทำจิตใจให้บรสิทุธิ์ 
(ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรม กรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) ใน
ระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ 
ประกอบด้วย ความพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง ความมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อใคร 
และความเห็นถูกต้องชอบธรรมตามทำนองคลองธรรม เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพทางปัญญา (ปัญญา) 
ทั้งนี ้ด้วยการปฏิบัติตามอุดมการณ์ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา คือความอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติกาย
ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ความไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่น ปฏิบัติตนให้มีกาย วาจา ใจที่สงบ 
และนิพพานคือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยมรรคมีองค์ ๘ กล่าวคือ ความเห็นถูกต้อง ความดำริถูกต้อง 
การพูดจาถูกต้อง การทำการงานหรือปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง การเลี้ยงชีวิตถูกต้อง ความพากเพียร
ถูกต้อง ความระลึกถูกต้อง และความตั้งใจถูกต้อง โดยการฝึกฝนปฏิบัติตนด้วยวิธีการปฏิบัติ ๖ คือ  
ไม่ว่าร้ายให้ผู้อื่น ไม่ทำร้ายผู้อื่น เคารพกฎหมาย กฎระเบียบวินัย รู้จักความพอดีในการอุปโภคและ
บริโภค อยู่ในสถานที่มีสิ ่งแวดล้อมเหมาะสม และหมั่นฝึกจิตใจให้สว่าง สะอาด สงบด้วยการทำ    
สมาธิภาวนา 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
การศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้สรุปลงในประเด็นสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองตามแนวคิดทั่วไป ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
และ ๓) เพื่อนำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
การดำเนินการวิจัยในครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคสนาม (Qualitative Research) โดย
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงล ึก ( In-depth Interview) 
จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ รูป
หรือคน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) การต ีความหมาย ( Interpretation) และการส ังเคราะห ์ (Synthesis)    
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามลำดับดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั่วไป สามารถสรุปได้ ๒ ประเด็น 
คือ ตามแนวความคิดตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจ
องค์อธิปัตย์ กฎหมาย รูปแบบการปกครอง รัฐบาล ผู้แทนราษฎร และการประชุมราษฎร ร่วมไปถึง
จริยธรรมกับการเมือง มีผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม 
ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทางจิตใจและทางร่างกาย และตามแนวคิด
ตะวันออกเป็นหลักจริยศาสตร์และหลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา        
มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม และมีความรอบรู้ในการปกครองโดยไม่ปกครองโดยมีศาสตร์แห่ง
การปกครองเป็นลักษณะของการที่ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อให้
ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติและศิลป์แห่งการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของ
ธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ผู้ปกครองต้องเรียนรู้ คือการกระทำโดยไม่กระทำ 
ธรรมชาติของประชาชนคือวิถีในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา โดยมีบริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง คือระดับบุคคลตามสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้มีความสอดคล้อง
กับบริบททางสังคมของประเทศไทย เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครอง
ประเทศ เป็นที่มาของสิทธิและเสรีภาพ สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนอันเป็น
อำนาจที่รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในอันที ่จะกระทำการอย่างใด     



๒๒๐ 

 

อย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายสูงสุดได้ บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองแก่บุคคลในการกำหนดตนเองโดยอิสระที่จะ
กระทำการอย่างใด โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีเหตุผลเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล และมีพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองการปกครองไทย ปรากฏอยู ่ใน
รัฐธรรมนูญ ๒๐ ฉบับของประเทศไทยไม่ได้กล่าวสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ ฉบับ 
และสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ถ ูกตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อธำรงคงไว้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
และนำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่อาณาประชา
ราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

๕.๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า คือ ศีลธรรมตามบทบัญญัติทาง
ศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ 
ตามแนวของพุทธธรรม คือ (๑) สันติภาพคือความมีสันติ ความสงบ ตั ้งแต่สันติภาพขั้นต้นสุด
จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา (๒) เ สรีภาพคือ  
“วิมุติ” หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลส (๓) สมภาพคือธรรมะท่ีว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้เพ่ือให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และ (๔) ภราดรภาพ หลักความเป็นพี่น้องกันโดยธรรม และตามแนวของพระสงฆ์ คือ คนมีคุณภาพ
ชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เรียกว่า ความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย 
โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีพรหมวิหารธรรม
ยืดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา และควรปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือ
กุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในหลักธรรมระดับ
บุคคลจะต้องมีคุณสมบัติ ๗ และเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามสัปปุริสธรรม ๗ และหลักธรรม
ระดับสังคมจจะต้องเป็นคนมีศีลธรรมตามสุจริต ๓ กุศลกรรมบถ ๑๐ ศีล ๕ เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวม
ตามพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามนาถกรณธรรม ๑๐ สาราณียธรรม ๗ เป็น
คนผู ้มีส่วนร่วมในการปกครองที ่ดีตามอธิปไตย ๓ อปริหานิยธรรม ๗  และเป็นคนผู ้นำรัฐหรือ
ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามทศพิธราชธรรม ๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ราชสังคหวัตถุ ๔ สามัคคี ๓ อคติ 
๔ และการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย 
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์    
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล     
เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ และเพื่อประโยชน์แก่
ตัวพระศาสนา มอบอำนาจแห่งการปกครองให้กับธรรมวินัย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า 
“ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลายเมื่อเราสิ้นไป” 



๒๒๑ 

 

๕.๑.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย อันเป็น
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปดังนี้ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็นการ
กระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นในเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมือง ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า กาลามสูตรเป็นความเชื ่อในทาง
พระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ คือ (๑) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา (๒) อย่าปลงใจเชื่อด้วย
การถือสืบๆ กันมา (๓) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ (๔) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ 
(๕) อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) (๖) อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (การคาดคะเน
ตามหลักเหตุผล) (๗) อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (๘) อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้
กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (๙) อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (๑๐) อย่าปลงใจ
เชื ่อเพราะนับถือว่าท่านเป็นครูของเรา ความเชื ่อเหล่านั ้นถูกแสดงมาทางการกระทำในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรม ๓ อันประกอบด้วย (๑) กายกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทาง
กาย เรียกว่า พฤติกรรมในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า
วัฒนธรรมทางการเมือง (๒) วจีกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา เรียกว่า การสื่อสารใน
ระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสารจากสื่อมวลชน 
และ (๓) มโนกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางใจ เรียกว่า ความรู้ในระดับบุคคล เรียกว่า
อุดมการณ์ทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยอยู่ ที่
หลักการ ๓ ประการอันอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายรับรอง
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน คือ (๑) การไมป่ระพฤติ
ทุจริตทั้งปวง (ศีล) ที่มาจากกายกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านพฤติกรรม (กายกรรม) 
ในระดับบุคคลเรียกว่าพฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
จะต้องมีหลักการการไม่ทำบาปทั้งปวง ประกอบด้วย การไม่ทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่น การไม่
ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน การไมป่ระพฤติผิดในกามทั้งหลายคือไม่ล่วงละเมิดประเวณีทาง
เพศ (๒) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ที่มาจากวจีกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้าน
การสื่อสาร (วจีกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า
การสื่อสารจากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูดความจริง การพูดในทางส่งเสริม การพูดคำไพเราะ
สุภาพ การพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ (๓) การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรมกรรมที่
เป็นสิสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทาง
การเมือง และในระดับสังคมเรียกว่านโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การพอใจในสิ่งของที่ได้มา
ถูกต้อง มีเมตตาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อใคร การเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม 

กฎหมาย ความยุติธรรม และจริยศาสตร์เป็นขั้นพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมืองตามแนวคิดทั่วไป และศีลธรรม สันติภาพ ความเสมอภาคเป็นขั้นพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ นำมาสู่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมา



๒๒๒ 

 

ประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็นการกระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับความเชื่อ
พื้นฐานของบุคคลนั้น ๑๐ อย่าง ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า กาลามสูตร ความเชื่อเหล่านั้นถูก
แสดงมาทางการกระทำ เรียกว่า กรรม ๓ อันประกอบด้วย (๑) กายกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพ
แสดงออกทางกายเรียกว่าพฤติกรรมในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทางการเมือง และในระดับ
สังคม เรียกว่า วัฒนธรรมทางการเมือง (๒) วจีกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา เรียกว่า
การสื่อสารในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสาร
จากสื่อมวลชน และ (๓) มโนกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางใจ  เรียกว่า ความรู้ในระดับ
บุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองจะต้องอยู่ในหลักการ ๓ ประการอันอยู่ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นกระทำ
ตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอื่น คือ (๑) การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล)  ที่มาจากกายกรรมที่
เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านพฤติกรรม (กายกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมทาง
การเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า วัฒนธรรมทางการเมืองจะต้องมีหลักการการไม่ทำบาปทั้งปวง 
ประกอบด้วย การไม่ทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่น การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน    
การไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือไม่ประพฤติในประเวณีต่อผู้อื่น  เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพใน
กระทำ (๒) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ที่มาจากวจีกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ด้านการสื่อสาร (วจีกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง และในระดับสังคม
เรียกว่า การสื่อสารจากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูดความจริง การพูดในทางส่งเสริม การพูดคำ
ไพเราะสุภาพ และการพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในการพูด และ (๓) การทำ
จิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรมกรรมที่เป็นสิสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ 
(มโนกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และในระดับสังคมเรียกว่านโยบาย
สาธารณะ ประกอบด้วย การพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง มีเมตตาต่อผู้อื่น ไม่คิดร้ายต่อใคร และการ
เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพทางปัญญา 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัย 

โดยพบว่า สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ มีประเด็นที่จะนำมาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 

๕.๒.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวความคิดทั ่วไป  เป็นกฎหมายและเป็นหลัก       
จริยศาสตร์บังคับใช้เพื ่อให้เกิดความยุต ิธรรมในทางสังคม มีประเด็นที ่จะนำมาอภิปรายผล              
ได้ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองทางตะวันตกเป็นกฎหมายบังคับใช้
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม ความบริสุทธิ์ ความมั่งคง ความปลอดภัย และความเจริญทาง



๒๒๓ 

 

จิตใจและทางร่างกาย เพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ 
และใช้ในการบริหารประเทศสอดคล้องกับนายนครินทร์ แก้วโชติรุ ่ง ได้วิจัยเรื ่อง “รูปแบบและ
หลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการปกครองทางการเมือง  
มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู ้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการ
ปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของชนชั้นสูง
และมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก๑๘๔ สอดคล้องกับ
อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาของการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ประกอบด้วยปัญหาการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองปัญหารัฐรวม
ศูนย์อำนาจ ปัญหาพลวัตวัฒนธรรรมการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ปัญหาระบบอุปถัมภ์และปัญหา
การขาดการกล่อมเกลาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ๒) แนวทางการการพัฒนาความเป็นพลเมือง
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้แก่กำหนดให้การพัฒนาพลเมืองและการสร้าง
วัฒนธรรมพลเมืองให้เป็นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง
และสถาบันการศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย ๓) แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับ
บริบทสังคมไทย ได้แก่การพัฒนาความเป็นพลเมืองบนฐานคิดตะวันตกให้สิทธิและความรับผิดชอบแก่
พลเมืองมีสิทธิมีเสรีภาพ มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะสมาชิกหนึ่งของรัฐการพัฒนาความเป็น
พลเมืองตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา ๑๘๕ 
สอดคล้องกับเทียนธวัช ศรีใจงาม ได้วิจัยเรื่อง “รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ศึกษา 
๓ กรณีศึกษา และการถอดบทเรียนเพ่ือปรับใช้กับประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า รัฐธรรมนูญของรัฐ
ที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมีจุดร่วมกันอย่างน่าสนใจ ๓ ประการคือ ๑. ให้ความสำคัญกับ
การนำหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ(Constitution Democracy) มาใช้
ในฐานะระบอบการปกครองหลัก ๒. ให้ความสำคัญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามตัวบทรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของนัยเชิงกฎหมาย ๓. มีการจัดตั้ง
สถาบันทางการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญหรือทำการจัดสรรอำนาจเพิ่มเติมให้สถาบันการเมืองหรือ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่เพื่อผลักดันกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายัง
พบอีกว่าหากวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วตัวบทในรัฐธรรมนูญของทั้ง ๓ กรณีศึกษามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ ๒ ประเด็นคือ ๑. การกำหนดมาตรการในเชิงปฏิบัติด้านการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และ ๒. การจัดสรรอำนาจระหว่างสถาบันการเมืองในรายละเอียดมีความ
แตกต่างกันซึ ่งความแตกต่างทั ้ง ๒ ประการ ข้างต้นจากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี

 
๑๘๔ นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก, สารนิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 

๑๘๕ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า,“การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๖๔) : ๑๒๑-๑๒๒. 



๒๒๔ 

 

นัยสำคัญกับตัวแปรเชิงบริบทการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของทั ้ง ๓ กรณีศึกษา และมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย๑๘๖ สอดคล้องกับธนกฤต 
ธีรปภารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่
บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองขององค์การสหประชาชาติและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้รับรองสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองกรณีการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไว้แต่มิได้บัญญัติ
รับรองสิทธิในการที่จะต้องได้รับความคุ้มกันตามกฎหมายของบุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง
เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางอาญาทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองขององค์การสหประชาชาติกำหนดให้การเรียกร้องทางการเมืองเป็นเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นมิใช่อาชญากรรมตามกฎหมายอาญา จึงไม่อาจที่จะถูกปฏิบัติอย่างบุคคลที่
กระทำความผิดในทางอาญา จากการศึกษาขอเสนอแนะว่าควรแก้ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับสิทธิในการะบวนการยุติธรรมโดยให้การเรียกร้องสิทธิ
ทางการเมืองเป็นเหตุที่ไม่อาจออกหมายอาญาหรือดำเนินคดีแก่บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมืองได้
และให้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘ บัญญัติให้ประเภทคดีเหล่านี้ไม่อาจออกหมายอาญาหรือดำเนินคดีแก่บุคคลผ้เูรียกร้องสิทธิ
ทางการเมืองได้ ได้แก่ความผิดที่เป็นการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองโดยแท้ความผิดที่มีลักษณะ
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการเมืองหรือความผิดที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับความผิดทางการเมืองโดยมี
สาเหตุมาจากเชื้อชาติศาสนา และสัญชาติของบุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง๑๘๗ และสอดคล้อง
กับปัทมา สูบกำปัง ได้วิจัยเรื่อง “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาล
รัฐธรรมนูญในฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนู ญ” 
ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยสถาปนาระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดย
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นกำหนดให้มีบทบาทหลักประการหนึ่งคือการชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
โดยพิจารณาตรวจสอบว่าร่างกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่เรียกว่า “ระบบตรวจสอบก่อน” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทตรวจสอบได้ทั้งเนื้อหาสาระของ
ร่างกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบ “กระบวนการตรากฎหมาย” ด้วยนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมี
บทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วว่ามีบทบัญญัติ ใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่เรียกว่า“ระบบตรวจสอบหลัง” อีกด้วย
หากพิจารณาในแง่ผู้มีสิทธิริเริ่มเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพบว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้สิทธิแก่ทั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรของรัฐรวมทั้งประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญ

 
๑๘๖ เทียนธวัช ศรีใจงาม,“รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการ

ถอดบทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๕-๖. 

๑๘๗ ธนกฤต ธีรปภารักษ์, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่
บุคคลผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม 
– มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๑๑๙-๑๒๐. 



๒๒๕ 

 

กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลใดขึ้นบุคคลนั้นมีสิทธิเสนอคำร้องที่เรียกว่า“คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” โดยตรง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือหากมีการฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดีบุคคลดังกล่าวมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลที่จะ
ใช้กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้กล่าวได้ว่าบทบาทของศาล
รัฐธรรมนูญในระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือ“ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” รวมทั้ง “ผู้พิทักษ์
ปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน” ด้วยผลการศึกษาพบว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยไม่ถูกละเมิดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จากคำวินิจฉัยชี้
ขาดของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งสิทธิในทรัพย์สินเสรีภาพในการประกอบอาชีพหลักความเสมอภาค รวม
ไปถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยแต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเสนอคำร้องทุกข์ทาง
รัฐธรรมนูญยังมีปัญหาอุปสรรคสำคัญคือประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเพื่อดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดว่าต้อง
ได้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่อกลไกต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วอีกทั้งต้องเป็ นกรณีที่ไม่
สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้แล้วข้อเสนอแนะจากการศึกษา ๒ ส่วนประกอบด้วย ๑. การ
พัฒนาในเชิงโครงสร้างระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญยังคงกำหนดให้เป็นบทบาทอำนาจ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์
รัฐธรรมนูญแต่ควรมีการพิจารณามาตรการ เพื ่อธำรงและเพิ ่มระดับความเชื ่อมั ่นศรัทธาจาก
สาธารณชนว่าเป็นกลไกท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
มิได้ถูกละเมิดโดยอำนาจรัฐอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและควร
พัฒนาความร่วมมือเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้ถูกต้องตามกรอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาบทบาทเชิงรุกในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิพลเมืองของฝ่ายนิ ติ
บัญญัติอันเป็นการสร้างระบบการป้องกันหรือแก้ไขจากต้นทางการตรากฎหมายซึ่งมีผลในวงกว้างยิ่ง
กว่าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นปลายทางของระบบพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน๑๘๘ 

ประเด็นที่ ๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองทางตะวันออกเป็นหลักจริย
ศาสตร์และหลักคุณธรรมคือความเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ มีความเมตตา มีความชอบธรรม มีความ
เหมาะสม และมีความรอบรู้ในการปกครองซึ่งต้องมีศาสตร์แห่งการปกครองเป็นลักษณะของการที่
ผู้ปกครองทำความรู้จัก สังเกต และเรียนรู้จากธรรมชาติเพ่ือให้ทราบถึงวิธีแห่งธรรมชาติและศิลป์แห่ง
การปกครองอยู ่ที ่ผู ้ปกครองจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นของธรรมชาติทั ้งหมด คือวิถีในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสิทธิของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความรุ่นแรงตามหลักอหิงสา โดยมี
บริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการ

 
๑๘๘ ปัทมา สูบกำปัง, “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญใน

ฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนู”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๒๓-๒๔. 



๒๒๖ 

 

ปกครองประเทศเป็นที่มาของสิทธิและเสรีภาพสอดคล้องกับอติชาติ คำพวงและอรอนงค์ อินสอาด 
ได้วิจัยเรื่อง “ปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคม : การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอี่ว์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ขงจื่อเสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูปสังคมตั้งแต่ฐาน
รากโดยการกำหนดแบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในอุดมคติคือวิญญูชนขึ้นแล้วเสนอ
ให้ใช้การศึกษา คือการเรียนรู้อบรมตามจารีตหรือหลี่รวมไปถึงการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี
เป็นกระบวนการในการขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สมาชิกเกิดการควบคุมจาก
ภายนอกสู่ภายใน จนบรรทัดฐานทางสังคม คุณธรรมและคุณค่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทาง
บุคลิกภาพของตน ขงจื่อมองว่าผู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้วคือ สมาชิกผู้มีคุณภาพที่
สามารถปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามสถานภาพ บทบาทและช่วงชั้นทาง
สังคมที่ตนดำรงอยู่โดยมีบรรทัดฐานเชิงภววิทยาคือ “มนุษยธรรม” หรือ“เหริน”(仁) เป็นเป้าหมาย
เชิงคุณค่าสูงสุดคือการเดินไปสู่ความปรองดองและการมีสัมพันธภาพทดี่ีงามระหว่างสมาชิกจนเกิด
เป็นสังคมในอุดมคติที่เรียกว่า “ชุมชนมีมนุษยธรรม” ๑๘๙ และสอดคล้องกับณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล 
ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธีตามหลักพุทธสันติวิธี” ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะคานธีได้รับอิทธิพลจากการขัดเกลาทางสังคมระหว่างศาสนา
ต่างๆ การใช้วิธีต่อสู้ทางการเมืองแบบ “อหิงสา” เป็นระบบจริยธรรมของอินเดียคือการไม่ใช้ความ
รุนแรงและเน้นพลังแห่งความรักความดีงามมาแก้ปัญหาทางการเมืองมหาตมะคานธียึดหลัก
สัตยาเคราะห์ ๒ อย่างคือ ๑) สัจธรรมและศรัทธาในสัจธรรมและ ๒) การดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง แนวทางการสร้างสันติภาพตามหลักพุทธศาสนาในหลักธรรมพละ ๕ ประกอบด้วย ๑) ศรัทธา
พละกำลังแห่งความเชื่อควบคุมความสงสัย ๒) วิริยะพละกำลังแห่งความเพียรควบคุมความเกียจ
คร้าน ๓) สติพละความระลึกได้กำลังแห่งการควบคุมความประมาทการไม่ใส่ใจใจลอยไร้สติ  ๔) สมาธิ
พละความตั้งใจมั่นกำลังแห่งการควบคุมจิตให้ตั้งมั่น และ ๕) ปัญญาพละความรอบรู้กำลังการควบคุม
ความเพิกเฉยไม่สนใจหลงงมงาย และการวิเคราะห์แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะคานธีตาม
แนวพุทธสันติพบว่ามหาตมะคานธีสร้างสันติภาพด้วยหลักการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงโดยใช้หลัก
อหิงสาและสัตยาเคราะห์ที่ต้องอาศัยความรักในเพื่อนมนุษย์แม้ว่าผู้นั ้นจะเป็นศัตรูการใช้ความไม่
รุนแรงนี้เป็นการใช้ความศรัทธาความเชื่อความวิริยะอุตสาหะสมาธิสติปัญญา๑๙๐ 

๕.๒.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

สิทธ ิและเสร ีภาพทางการเม ืองตามแนวพุทธศาสตร์  เป ็นศีลธรรมตามแนวของ
พระพุทธเจ้า เป็นสันติภาพ เสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาตามแนวของพระพุทธธรรม เป็นความเสมอ
ภาคตามแนวของพระสงฆ์ มีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายผลได้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 
๑๘๙ อติชาติ คำพวงและอรอนงค์ อินสอาด, “ปรัชญาของขงจื ่อกับการจัดระเบียบทางสังคม : 

การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอ่ีว์”, วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม 
๒๕๖๒) : ๑๒๖-๑๒๗. 

๑๙๐ ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล,“แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธีตามหลักพุทธสันติวิธี”, 
วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน์, มจร ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๑๐๕. 



๒๒๗ 

 

ประเด็นที่ ๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระพุทธเจ้า คือ ศีลธรรมเป็น
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติตามธรรมดาที่แวดล้อมอยู่ทั่ว ๆ ไป ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย และของสิ่งที่มี
ชีวิตด้วย ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแล้วจะปกติ เพราะเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่ง ศีลธรรมเป็น
สิ่งที่ทรงตัว อยู่โดยปกติที่เป็นตามธรรมชาติ ศีลธรรมเป็นบทบัญญัติทางศาสนา การบัญญัตินั้นจะ
บัญญัติกันในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบประเพณี คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติ
ญาณทัสสนะสอดคล้องกับนวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช ได้วิจัยเรื่อง “ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศ
ไทย” ผลการวิจัยพบว่า ศาสนากับการเมืองใหม่คือการนำเอาอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาที่ได้ถูก
ละเลยมานานในสังคมการเมืองไทยให้กลับเข้ามาสู่แนวคิดในทางการเมืองเพื่อพัฒนาเป็นการเมือง
ใหม่ในประเทศไทย แนวคิดศาสนากับการเมืองใหม่ คือ การปรับปรุงการเมืองปัจจุบันให้ดีขึ้นและ
เหมาะสมกับประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมของพุทธศาสนาในส่วนที่เกี ่ยวกับผู้นำ
รวมถึงการปรับปรุงการเมืองให้เป็นการปกครองโดยธรรม ให้ผู ้นำยึดหลักการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตย การเมืองใหม่ต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองในด้านต่าง ๆ คือ (๑) มีการกระจายอำนาจ
และงบประมาณสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ (๒) มีการแยกหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายตุลาการของรัฐออกจากกัน (๓) ส่งเสริมให้สังคมมีกลุ่มที่หลากหลายเพื่อป้องกันปัญหากลุ่ม
เฉพาะที่เป็นกลุ่มเสียงข้างมาก(๔) เสริมสร้างให้ประชาชนทั่วไปเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม
กันซึ่งอาจจะเริ่มรวมกลุ่มจากกิจกรรมที่มิใช่การเมืองไปสู่กิจกรรมทางการเมือง (๕) ปรับเปลี่ยน
กระบวนการสรรหาผู้นำของรัฐให้สามารถที่จะได้ผู้นำที่มีคุณธรรมยึดหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และบริหารบ้านเมือง (๖) ส่งเสริมให้มีการเมืองภาคประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เป็นของส่วนรวมหรือของท้องถิ่นตน (๗) สร้างระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนถึงการเป็นตัวแทน
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ (๘) กำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรงสำหรับพรรคการเมืองที่
ทำผิดและให้มีผลไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้ง (๙) ปฏิรูปความคิดและจิตสำนึกของนักการเมือง รวมถึง
ประชาชนให้เห็นความสำคัญของหลักธรรมในพุทธศาสนาให้มีการยึดหลักศีลธรรมเป็นบรรทัดฐานใน
การดำรงชีวิตเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตและธรรมนูญการเมือง ความคิดการเมืองใหม่เป็นความคิดอุดม
คติ เพราะปฏิเสธความเป็นจริงทางการเมืองว่าเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ซึ่งเท่ากับการ
ปฏิเสธสภาพที่เป็นอยู่ของการเมืองปัจจุบัน ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มิติทางศาสนาของการเมืองใหม่นี้
แม้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นแง่คิดและเป็นส่วนที่ปฏิเสธความเสื่อมโทรมของการเมือง เก่า ทำให้
นักการเมืองได้เริ่มฉุกคิดและเห็นถึงพลังภายนอกที่คอยตรวจสอบถ่วงดุลอยู่ ซึ่งไม่มีพลังประชาชน
โดยทั่วไปตามหลักประชาธิปไตยของตะวันตก แต่เป็นพลังทางศาสนาที่เป็นพลังแห่งจิตวิญญาณ ๑๙๑ 
สอดคล้องกับนายนครินทร์ แก้วโชติรุ ่ง ได้วิจัยเรื ่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอำนาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ

 
๑๙๑ นวลรัชดิ ์ อมรรัตนบงกช,“ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชา

การเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔). 



๒๒๘ 

 

การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธ
องค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน และหลักการ
ของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จำนวนมากเพ่ือ
เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อำนาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอำนาจ
สิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่สำคัญ
คืออปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ
ผู้ปกครอง ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองสำคัญ 
ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย๑๙๒ 
และสอดคล้องกับดิเรก ควรสมาคม ได้วิจัยเรื ่อง “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทาง
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากหลักการและแนวคิดทางปรัชญาและ
ศาสนา ตลอดจนการต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างยาวนานของคนตะวันตก จนได้มาเป็นหลักประกันซึ่ง
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีแสดงไว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ส่วนองค์ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนาและการ
เปรียบเทียบกับหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่พบคำศัพท์ว่าสิทธิมนุษยชนโดยตรงแต่อย่าง ใด 
พระพุทธศาสนาอธิบายสิทธิมนุษยชน ในความหมาย คือ ๑. สิทธิในการเข้าถึงมรรคผลของคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ ๒. การที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยกัน ด้วยความเคารพในชีวิตทุกชีวิต ๓. การให้ความ
เคารพนับถือผู้อื่นหรือการไม่แบ่งชั้นวรรณะและการเป็นรากแก้วของชีวิตเทียบได้กับคาว่ าศีลส่วนคา
ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคุณค่าการทำให้มนุษย์ลดความโลภโกรธหลงหรือกิเลสลง เพราะสิ่ง
เหล่านี้ทำลายศักดิศรีความเป็นมนุษย์ส่วนกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบในพระไตรปิฎก ได้แก่
มหาเวสสันดรชาดกในกรณีการบริจาคบุตรและภรรยา ประเด็นการห้ามบุคคลบางประเภทบวชนั้นมี
เหตุผลว่าการควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมวินัยทำได้ยากและการบรรลุธรรมของบุคคลไม่
จำเป็นต้องบวชก็ได้นอกจากนี้พระพุทธศาสนามิได้ห้ามสตรีบวชเป็นภิกษุณีแต่ได้กำหนดเงื่อนไขใน
การเข้ามาบวชของสตรีตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ปัญหาเรื่องความเลื่อมล้าความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล 
ในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจึงไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก และ
ในเรื ่องเสรีภาพในพระพุทธศาสนากับในสิทธิมนุษยชนมีความแตกต่างกันโดยเสรีภาพทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพ ขณะที่ทางโลกเป็นเสรีภาพเพื่อการทาได้ตามใจชอบ
มากกว่า ผลการศึกษาที ่ได้รับจึงควรนาองค์ความรู ้ในพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เผยแพร่สู่สังคมไทยให้มากข้ึนสร้างความร่วมมือกับวัดในพระพุทธศาสนา เช่นจัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการ

 
๑๙๒ นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก, สารนิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 



๒๒๙ 

 

เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนา หรือสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยช นตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพัฒนาสื่อออนไลน์เกี่ยวกับธรรมและสิทธิมนุษยชน๑๙๓ 

ประเด็นที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพุทธธรรมเป็นสันติภาพคือความ
มีสันติ ความสงบเรียกว่านิพพานเป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นเสรีภาพคือวิมุติ 
เป็นสมภาพคือธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และเป็นภราดรภาพ หลักความ
เป็นพี่น้องกันโดยธรรมสอดคล้องกับอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างและพัฒนาความเป็น
พลเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาความเป็น
พลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ได้แก่การพัฒนาความเป็น
พลเมืองบนฐานคิดตะวันตกให้สิทธิและความรับผิดชอบแก่พลเมืองมีสิทธิมีเสรีภาพ มีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในฐานะสมาชิกหนึ่งของรัฐการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด้วย 
กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา๑๙๔ และสอดคล้องกับภาณุทัต ยอดแก้ว ได้วิจัย
เรื่อง “การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน” ผลการวิจัยพบว่า 
สิทธิมนุษยชนและคำสอนทางพระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้งสองระบบส่งเสริมสันติภาพ
และการเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพ่ือดูว่าเราสามารถสร้างแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ขนาดไหน ผลการวิจัยแสดงว่าตามบทวิเคราะห์ของ
พระสงฆ์เถรวาทของไทยที่เคยเขียนประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่นพุทธทาสภิกขุสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์(ปอ.ปยุตฺโต) และพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีเห็นว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อน
ความกังวลใจของโลกเกี ่ยวกับสันติภาพและสุขภาวะของมนุษย์ในช่วงหลังการสิ ้นสุดลงของ
สงครามโลกครั้งที่สอง แต่สิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่มีความดีระดับสูงหรือ“สัมมาปัญญา” หากพิจารณา
ตามแนวคิดนิติปรัชญาตะวันตกที่เห็นว่าหน้าที่สร้างสิทธิ์หน้าที่ดังที่สะท้อนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็
สามารถสร้างสิทธิ์และเสรีภาพได้อย่างไม่มีขอบเขต มัชฌิมาปฏิปทาสามารถช่วยเสริมคุณค่าในเรื่อง
ความดีระดับสูง หรือแม้แต่พัฒนาหรือเติมเต็มแนวคิดสิทธิมนุษยชน การบูรณาการปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับพุทธธรรมจึงถูกเสนอในนี้ในฐานะอีกทางเลือกทางทฤษฎี
สำหรับสังคมพุทธ๑๙๕ 

ประเด็นที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวของพระสงฆ์เป็นคนมีคุณภาพชีวิต
และการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในด้านความเสมอภาคที่เป็นหลักการของประชาธิปไตย โดยใช้
หลักสาราณียธรรมเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาคในสังคมมีพรหมวิหารธรรมยืดถือ
ธรรมาธิปไตย โดยมีกุศลกรรมบถเป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามสัปปุริสธรรม และเป็นคนมี

 
๑๙๓ ดิเรก ควรสมาคม, “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา”, วารสารนิติ รัฐ

กิจ และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๓-๑๓๔. 
๑๙๔ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า,“การสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๖๔) : ๑๒๑-๑๒๒. 
๑๙๕ ภาณุทัต ยอดแก้ว,“การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”, 

วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๖๑-๖๒. 



๒๓๐ 

 

ศีลธรรมตามสุจริต กุศลกรรมบถ ศีล อันเป็นไปตามหลักการของพระโอวาทปาติโมกข์  สอดคล้องกับ
พระอ่อน มหิทฺธิโก(ระหุ่ง) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก” 
ผลการวิจัยพบว่า พระวินัยปิฎก ได้แก่ข้อห้ามและข้ออนุญาตเป็นแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่ง
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทในพรรษาที่ ๒๐ มูลเหตุของการบัญญัติพระวินัยมาจากพระสุทินได้
เสพเมถุนกับอดีตภรรยา สำหรับวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดีงามในหมู่คณะสงฆ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความหลุดพ้นและเพื่อความผาสุกแก่หมู่คณะ ๒. 
ปรัชญาสังคม ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม ปัญหาสังคม พฤติกรรมการแสดงออกของการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งมีนักปรัชญาหลายสำนักได้เสนอ แนวคิดทฤษฎีหลักการปฏิบัติระเบียบ 
ข้อบังคับสิทธิหน้าที่เสรีภาพ เสมอภาค และความยุติธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม ๓. ปรัชญา
สังคมในพระวินัยปิฎกได้แก่ ๑) สิทธิตามพระธรรมวินัยคือพระภิกษุสงฆ์ผู้บวชตามหลักเกณฑ์ของพระ
ธรรมวินัยย่อมได้สิทธิในปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ ๒) หน้าที่ตามพระธรรมวินัยมี ๒ อย่างคือคันถะและ
วิปัสสนา ๓) เสรีภาพตามพระวินัยคือพระสงฆ์มีอิสระในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งความ
หลุดพ้นจากทุกข์ ๔) เสมอภาคตามพระธรรมวินัยคือพระสงฆ์มีความเสมอภาคทางศีลมี ความเสมอ
ภาคทางความคิดเห็นมีความเสมอภาคในการแบ่งปันเช่นการรับกฐิน ๕) ความยุติธรรมตามพระวินัย
คือการตัดสินและการลงโทษ โดยใช้หลักพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน๑๙๖ และสอดคล้องกับ
ดิเรก ควรสมาคม ได้วิจัยเรื ่อง “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา” 
ผลการวิจัยพบว่า สิทธิมนุษยชนมีที่มาจากหลักการและแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ตลอดจนการ
ต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างยาวนานของคนตะวันตก จนได้มาเป็นหลักประกันซึ่งสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีแสดงไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ส่วนองค์ความรู้และแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนาและการเปรียบเทียบกับหลักการ
ในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่พบคำศัพท์ว่าสิทธิมนุษยชนโดยตรงแต่อย่างใด พระพุทธศาสนาอธิบาย
สิทธิมนุษยชน ในความหมาย คือ ๑. สิทธิในการเข้าถึงมรรคผลของคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๒. การที่
มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยกัน ด้วยความเคารพในชีวิตทุกชีวิต ๓. การให้ความเคารพนับถือผู้อื่นหรือการไม่
แบ่งชั้นวรรณะและการเป็นรากแก้วของชีวิตเทียบได้กับคาว่าศีลส่วนคาว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือ
คุณค่าการทำให้มนุษย์ลดความโลภโกรธหลงหรือกิเลสลง เพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายศักดิ ศรีความเป็น
มนุษย์ส่วนกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชนเปรียบเทียบในพระไตรปิฎก ได้แก่มหาเวสสันดรชาดกในกรณีการ
บริจาคบุตรและภรรยา ประเด็นการห้ามบุคคลบางประเภทบวชนั้นมีเหตุผลว่าการควบคุมปฏิบัติให้
เป็นไปตามธรรมวินัยทำได้ยากและการบรรลุธรรมของบุคคลไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้นอกจากนี้
พระพุทธศาสนามิได้ห้ามสตรีบวชเป็นภิกษุณีแต่ได้กำหนดเงื่อนไขในการเข้ามาบวชของสตรีตั้งแต่ครั้ง
พุทธกาล ปัญหาเรื่องความเลื่อมล้าความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล ในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นเรื่อง
ธรรมชาติจึงไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก และในเรื่องเสรีภาพในพระพุทธศาสนา
กับในสิทธิมนุษยชนมีความแตกต่างกันโดยเสรีภาพทางพระพุทธศาสนาเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพ 

 
๑๙๖ พระอ่อน มหิทฺธิโก (ระหุ่ง) และคณะ,“การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก”, วารสาร

บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๑๙-๑๒๐. 



๒๓๑ 

 

ขณะที่ทางโลกเป็นเสรีภาพเพื่อการทาได้ตามใจชอบมากกว่า ผลการศึกษาที่ได้รับจึงควรนาองค์
ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน เผยแพร่สู่สังคมไทยให้มากขึ้นสร้างความร่วมมือกับ
วัดในพระพุทธศาสนา เช่นจัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์ความรู ้ใน
พระพุทธศาสนา หรือสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพัฒนาสื่อ
ออนไลน์เกี่ยวกับธรรมและสิทธิมนุษยชน๑๙๗ 

๕.๒.๓ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เป็น
การกระทำที่บุคคลจะต้องกระทำในชีวิตประจำวัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นตามหลัก
กาลามสูตรเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ และความเชื่ อเหล่านั้นถูกแสดงมา
ทางการกระทำในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรม ๓ คือ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม และ  ด้าน
มโนกรรม จะต้องมีหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพ่ือเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยย่อ หรือ
เรียกว่าหลักการ ๓ อันอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายรับรอง
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นกระทำตามหน้าที่ต่อตนเองและบุคคลอื่น ประกอบด้วย (๑) การ
ไม่ทุจริตทั้งปวง (ศีล)  ที่มาจากกายกรรมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านพฤติกรรม ในระดับ
บุคคลเรียกว่าพฤติกรรมทางการเมือง และในระดับสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองจะต้องมี
หลักการการไม่ทำบาปทั้งปวง ประกอบด้วย การไม่ทำลายชีวิตและเบียดเบียนผู้อื่น การไม่ถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่ตน การไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือไม่ประพฤติในประเวณีต่อผู้อ่ืน 
เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพในกระทำ (๒) (๒) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) ที่มาจากวจีกรรมที่เป็น
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองด้านการสื่อสาร (วจีกรรม) ในระดับบุคคล  เรียกว่า การสื่อสารทาง
การเมือง และในระดับสังคม เรียกว่า การสื่อสารจากสื่อมวลชน ประกอบด้วย การพูดความจริง    
การพูดในทางส่งเสริม การพูดคำไพเราะสุภาพ และการพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เรียกว่า สิทธิและ
เสรีภาพในการพูด และ (๓) การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) ที่มาจากมโนกรรม กรรมที่เป็นสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองด้านความรู้ (มโนกรรม) ในระดับบุคคล เรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมือง และใน
ระดับสังคม เรียกว่า นโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การพอใจในสิ่งของที่ได้มาถูกต้อง มีเมตตา
กรุณาต่อผู้อื ่น ไม่คิดร้ายไม่มุ ่งร้ายต่อใคร และการเห็นถูกต้องชอบธรรมตามทำนองคลองธรรม 
เรียกว่า สิทธิและเสรีภาพทางปัญญาสอดคล้องกับกฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช ศรีโภคางกุล ได้
วิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)” 
ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์หลังการรัฐประหาร เนื้อหาของสื่อออนไลน์ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
มากที่สุด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ
เนื้อหาที่เก่ียวกับการวิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช. หรือการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ คสช. กำหนด 
ในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อออนไลน์ทั้งหมดมาจากกลไกของ คสช. ที่ต้องการจะจำกัดและ
สกัดกั้นข้อมูลข่าวสาร ที่มีความละเอียดอ่อนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และภาพลักษณ์ของ คสช. 

 
๑๙๗ ดิเรก ควรสมาคม, “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา”, วารสารนิติ    

รัฐกิจ และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๓-๑๓๔. 



๒๓๒ 

 

ขอบเขตของสื่อออนไลน์ภายหลังการรัฐประหาร ยังคงมีอยู่ตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
ของสื่อสารมวลชน แต่ต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดตามกรอบของมาตรการที่  คสช. กำหนดไว้ ผู้วิจัยเห็น
ว่ารัฐควรยกเลิกมาตรการเชิงบังคับต่าง ๆ ที่กระทำต่อสื่อออนไลน์และควรรับฟังความคิดเห็นของ
สังคมตามหลักการมีส่วนร่วม ในด้านของสื่อออนไลน์ควรวางตัวเป็นกลางตามกรอบของกฎหมายและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพและในด้านของประชาชนควรรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและแสดงความ
คิดเห็นด้วยความระมัดระวัง๑๙๘ และสอดคล้องกับณฐอร เจือจันทร และปิยลักษณ์ โพธิวรรณ ได้
วิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุค
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการใช้อำนาจของรัฐบาลคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ปฏิบัติการกับกลุ่มชาวบ้านในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะได้สร้าง
ความเดือดร้อนอย่างมากให้กับประชาชนที่อาศัยและทำกินในเขตป่า แม้ว่าชาวบ้านจะมีกระบวนการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเมื่อมีการเจรจาในระดับขบวนการภาคประชาชนกับ
ตัวแทนรัฐบาลเพื่อหาทางออกร่วมกัน คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ยังเปิดช่องให้
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการดำเนินการตามที่ตัวเองเห็นสมควร กระบวนการทางยุทธศาสตร์และการ
ต่อสู้ต่อรองกับอำนาจรัฐของชาวบ้านที่แสดงออกซึ่งเป็นการเรียกร้องของชุมชนในลักษณะขอการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังต่อรองให้รัฐแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนที่มีภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด้วยกัน เกิดจากปัญหาการสื่อสารและขาดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐมิใช่เป็น
การรวมพลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างอำนาจรัฐหรือเพื่อที่จะช่วงชิงอำนาจรัฐ  เช่น การยื่นหนังสือ
ผ่านกลไกของระบบราชการภาครัฐ และผลที่เกิดจากการต่อสู้ของปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง
ชาวบ้านกับรัฐซึ ่งได้มีการต่อสู ้ต ่อรองโดยทั ้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิหรือความชอบธรรมในการ
ดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และการ
ดำเนินงานออกโฉนดชุมชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพ่ือจัดให้มีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในขณะที่ชาวบ้านอ้างความชอบธรรมในทำกิน แต่รัฐได้ชี้ให้เห็นว่าป่าเป็นของ
ส่วนรวมที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลรักษา ใครคนใดคนหนึ่งจะครอบครองหรือใช้ประโยชน์เพียงลำพัง
ไม่ได ้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างอ้างทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือนำมาใช้เป็นช่องทางในการตอบโต้ต่อรอง
อำนาจระหว่างกัน๑๙๙ และยังสอดคล้องกับเทียนธวัช ศรีใจงาม ได้วิจัยเรื่อง “รัฐธรรมนูญในระยะ
เปลี่ยนผ่านทางการเมือง : ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการถอดบทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า รัฐธรรมนูญของรัฐที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองมีจุดร่วมกันอย่างน่าสนใจ 
๓ ประการคือ ๑. ให้ความสำคัญกับการนำหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 
(Constitution Democracy) มาใช้ในฐานะระบอบการปกครองหลัก ๒. ให้ความสำคัญกับการรับรอง

 
๑๙๘ กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช ศรีโภคางกุล, “สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : 
๔๙๘๗-๔๙๘๘. 

๑๙๙ ณฐอร เจือจันทร และปิยลักษณ์ โพธิวรรณ, “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ี
สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน, ปีที่ ๖ 
ฉบับท่ี ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๕๙๖๘. 



๒๓๓ 

 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามตัวบทรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของนัย
เชิงกฎหมาย ๓. มีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองหลักตามรัฐธรรมนูญหรือทำการจัดสรรอำนาจ
เพ่ิมเติมให้สถาบันการเมืองหรือหน่วยงานเดิมที่มีอยู่เพ่ือผลักดันกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายังพบอีกว่าหากวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วตัวบทในรัฐธรรมนูญของทั้ง 
๓ กรณีศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ๒ ประเด็นคือ ๑. การกำหนดมาตรการในเชิงปฏิบัติ
ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ๒. การจัดสรรอำนาจระหว่างสถาบันการเมือง  ใน
รายละเอียดมีความแตกต่างกันซึ ่งความแตกต่างทั ้ง ๒ ประการ ข้างต้นจากการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรเชิงบริบทการเมืองในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของทั้ง ๓ 
กรณีศึกษา และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย ๒๐๐ 
สอดคล้องกับธนิต สุวรรณเมนะ ได้วิจัยเรื ่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วรวม ๑๘ ฉบับ 
ในขณะที่ในต่างประเทศมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ รัฐธรรมนูญประเทศไทยที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๑๖ โดยมีบทบัญญัติให้มีศาล
รัฐธรรมนูญทำหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง และการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดขัด
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มีบทบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นเดียวกัน โดยให้ถือว่าเป็นศาลในการพิจารณาคดีทาง
การเมืองที่สำคัญ ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทที่สำคัญ และ
เป็นที่สนใจของประชาชน๒๐๑ สอดคล้องกับทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความชอบธรรมของ
ศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า ความชอบธรรมที่เกิดจากรัฐธรรมนูญเป็น
ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญ ความชอบธรรมที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใน
ประเด็นทั้งสองข้างต้นนี้ เมื่อกระบวนการคัดสรรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกระบวนการในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผล และยึดโยงกับ
ประชาชน ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทยจะเกิดขึ้น และยกระดับศาล
รัฐธรรมนูญให้กลายเป็นสถาบัน ประเด็นปัญหา เรื ่องความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ จะลด
น้อยลง ประชาชนจะเกิดความเชื่อถือศรัทธาและช่วยปกป้ององค์กร โดยปราศจากความกังวลที่ว่า 
ใครจะเป็นผู้ปกป้องศาลรัฐธรรมนูญจากการคุกคาม เพราะหากศาลรัฐธรรมนูญปกป้องรัฐธรรมนูญ
แล้ว ประชาชนก็ย่อมจะปกป้องศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน เพราะรัฐธรรมนูญ คือ อำนาจของมหาชน

 
๒๐๐ เทียนธวัช ศรีใจงาม,“รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการ

ถอดบทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๕-๖. 

๒๐๑ ธนิต สุวรรณเมนะ,“บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชา
การเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖) . 



๒๓๔ 

 

นั่นเอง๒๐๒ สอดคล้องกับปัทมา สูบกำปัง ได้วิจัยเรื่อง “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญในฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและ
พิทักษ์ร ัฐธรรมนูญ” ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยสถาปนาระบบตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย โดยจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นกำหนดให้มีบทบาทหลักประการหนึ่ งคือการชี้
ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาตรวจสอบว่าร่างกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
ตราโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เรียกว่า “ระบบตรวจสอบก่อน” ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาท
ตรวจสอบได้ทั้งเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบ “กระบวนการตรากฎหมาย” ด้วย
นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วว่ามี
บทบัญญัติใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่เรียกว่า
“ระบบตรวจสอบหลัง” อีกด้วยหากพิจารณาในแง่ผู้มีสิทธิริเริ่มเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพบว่ า
รัฐธรรมนูญกำหนดให้สิทธิแก่ทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์กรของรัฐรวมทั้งประชาชนผู้ถูก
ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด
ฉบับหนึ่งก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดขึ้นบุคคลนั้นมีสิทธิเสนอคำร้องที่เรียกว่า“คำ
ร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือหากมีการฟ้องร้องเป็นคู่ความในคดี
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลที่จะใช้กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่คดีว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญได้กล่าวได้ว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือ
“ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” รวมทั้ง “ผู้พิทักษ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชน” ด้วยผลการศึกษาพบว่าสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยไม่ถูกละเมิดโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งสิทธิในทรัพย์สินเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพหลักความเสมอภาค รวมไปถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยแต่อย่างไรก็
ตาม การใช้สิทธิเสนอคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาอุปสรรคสำคัญคือประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดว่าต้องได้ดำเนินการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่อกลไกต่างๆ ที่กฎหมาย
กำหนดไว้แล้วอีกทั้งต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แล้วข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา ๒ ส่วนประกอบด้วย ๑. การพัฒนาในเชิ งโครงสร้างระบบตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญยังคงกำหนดให้เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในฐานะเป็นกลไกพิทักษ์สิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ควรมีการพิจารณามาตรการ เพ่ือธำรงและ
เพิ่มระดับความเชื่อมั่นศรัทธาจากสาธารณชนว่าเป็นกลไกที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสามารถ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานมิได้ถูกละเมิดโดยอำนาจรัฐอ่ืนใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและควรพัฒนาความร่วมมือเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐโดย
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อเรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพให้ถูกต้องตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาบทบาทเชิงรุกในฐานะผู้

 
๒๐๒ ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์, “ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทย”, ดุษฎีนิพนธ์

สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๗). 



๒๓๕ 

 

พิทักษ์สิทธิพลเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นการสร้างระบบการป้องกันหรือแก้ไขจากต้นทางการตรา
กฎหมายซึ่งมีผลในวงกว้างยิ่งกว่าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นปลายทางของระบบ
พิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน๒๐๓ สอดคล้องกับภาณุทัต ยอดแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน” ผลการวิจัยพบว่า สิทธิ
มนุษยชนและคำสอนทางพระพุทธศาสนาคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้งสองระบบส่งเสริมสันติภาพและ
การเคารพศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อดูว่าเราสามารถสร้างแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ขนาดไหน ผลการวิจัยแสดงว่าตามบทวิเคราะห์ของ
พระสงฆ์เถรวาทของไทยที่เคยเขียนประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่นพุทธทาสภิกขุสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์(ปอ.ปยุตฺโต) และพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีเห็นว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อน
ความกังวลใจของโลกเกี ่ยวกับสันติภาพและสุขภาวะของมนุษย์ในช่วงหลังการสิ ้นสุดลงของ
สงครามโลกครั้งที่สอง แต่สิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่มีความดีระดับสูงหรือ“สัมมาปัญญา” หากพิจารณา
ตามแนวคิดนิติปรัชญาตะวันตกที่เห็นว่าหน้าที่สร้างสิทธิ์หน้าที่ดังที่สะท้อนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็
สามารถสร้างสิทธิ์และเสรีภาพได้อย่างไม่มีขอบเขต มัชฌิมาปฏิปทาสามารถช่วยเสริมคุณค่าในเรื่อง
ความดีระดับสูง หรือแม้แต่พัฒนาหรือเติมเต็มแนวคิดสิทธิมนุษยชน การบูรณาการปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับพุทธธรรมจึงถูกเสนอในนี้ในฐานะอีกทางเลือกทางทฤษฎี
สำหรับสังคมพุทธ๒๐๔ และสอดคล้องกับพระมหาโยธิน โยธิโกได้วิจัยเรื ่อง “พระจริยาวัตรของ
พระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง” ผลการวิจัยพบว่า พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าเป็น
แบบอย่างแห่งความเป็นผู้มีบุญญาธิการที่สั่งสมไว้ดีแล้วจึงมีพระบุคลิกภาพเป็นเลิศเปี่ยมด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มีหลักพุทธวิธีการสอนธรรมะ
ชนชั้นล่างอย่างหลากหลาย ทรงเปิดโอกาสให้ทุกชั้นวรรณะสามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา มี
สิทธิในการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเท่าเทียมกันทรงยกย่องพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้พัฒนา
ตนเองขึ้นสู่ระดับโลกุตรธรรมได้พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้ามีผลต่อการปฏริูประบบวรรณะและ
เป็นที่ยอมรับของทุกชนชั้นในสมัยพุทธกาลได้เป็นอย่างดีพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้บุคคลมีสิทธิ
เสรีภาพเท่าเทียมกันไม่มีระบบวรรณะ ไม่มีอธิศูทรมองเห็นโทษว่าการมีชนชั้นวรรณะเป็นความ
บกพร่องและความรุนแรงทางโครงสร้างสังคม (Socially Structural Violence) สร้างความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการเอารัดเอาเปรียบ
กันและสร้างความไม่เสมอภาคทางชนชั้นทางเพศ เมื่อนำแนวคิดและวิธีการดังกล่าวมาจัดการและ
แก้ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมและการสร้างความปรองดองและความสามัคคีได้ตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา คือการให้สิทธิเสรีภาพและการสร้างความเสมอภาคในศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์สิทธิทางโอกาสทางสังคมและการดำรงชีพสิทธิทางกฎหมาย สิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองการ

 
๒๐๓ ปัทมา สูบกำปัง, “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญใน

ฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนู”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ 
๑๘ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๒๓-๒๔. 

๒๐๔ ภาณุทัต ยอดแก้ว,“การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”, 
วารสารไทยศึกษา, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๖๑-๖๒. 



๒๓๖ 

 

สร้างระบบการพึ่งพาอาศัยกนัการรู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลและยึดหลักสามัคคีธรรมในการอยู่
ร่วมกันตามหลักธรรรมขั้นพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนในการอยู่ร่วมกันแบบปราศจากระบบชนชั้น คือ 
หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกนักล่าวคือการตั้งเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม เป็นหลักปฏิบัติตนขั้นพื้นฐาน มีสาธารณโภคีคือการได้ของสิ่งใดมาก็รู้จัก
แบ่งปันกันโดยชอบธรรม มีสีลสามัญญตา ความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยเป็นหลัก
ปฏิบัติขั้นกลาง และทิฏฐิสามัญญตา คือความมีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งให้หมดสิ้นไปได้ หลักธรรมเหล่านี้จึงเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์
ความกลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคีและเพื่อความเป็นเอกภาพ สร้างความ
ปรองดองให้ขึ้นในสังคมและประเทศชาติได้ตลอดไป๒๐๕ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการทำการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื ่องที่

ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยไปแล้วนั้นสมควรที่จะต้องมีการนำไปศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ละเอียดและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์มาทั้งหมดพบว่า
มีบางประเด็นที่ผู้ศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปรวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมได้ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีนโยบายเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง  
โดยสร้างความเชื่อในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามหลักกาลามสูตร และไปสู่การกระทำตามหลักกรรม 
และกุศลกรรมบถ บนหลักการของโอวาท ๓ คือ (๑) การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล)  (๒) การ
ประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) และ (๓) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) และภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานในหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 

๓. ประชาชนควรมีส่วนเกี ่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานในหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
๒๐๕ พระมหาโยธิน โยธิโก,“พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนช้ันล่าง”, วารสารธรรมทรรศน ์, ปี

ที่ ๑๖ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๒๑-๑๒๒. 



๒๓๗ 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ในประเด็นเก่ียวกับการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

๑. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์
ตามแนวพุทธศาสตร์ และในด้านบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง 

๒. ผู้บริหารในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความสงบสุข
ในหน่วยงาน 

๓. องค์กรที่เกีย่วข้องควรนำไปสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความสงบสุขใน
สังคม 

๔. ควรนำไปพิจารณาเป็นกฎเกณฑ์ รายละเอียดในเรื ่องของสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความสงบสุขในสังคม 

๕. ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน สื่อมวลชนทุกแขนงควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความสงบสุขในสังคม 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ยังต้องศึกษาต่อไป ซึ่งประเด็นที ่ผู ้ว ิจัย
เห็นสมควรว่าจะต้องมีการศึกษากันต่อไปมีดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการศึกษาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนสมัยใหม่ว่ามีเหตุผลอย่างไร จึงมี
การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพกันมาก และสิทธิและเสรีภาพที่แท้จริงคืออะไร 

๒. ควรมีการศึกษาเรื่องประชาชนขาดความเข้าใจสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง    
มีวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมในสังคมได้อย่างไร 

๓. ควรมีการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมือง 

 



๒๓๘ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน
, ๒๕๖๒. 

เขียน ธีรวิทย์. สถาปนิกผู้สร้างทฤษฎีการเมืองตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์ , 
๒๕๒๓. 

คณาจารย ์มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย . มนุษย ์ก ับส ังคม . พิมพ์คร ั ้ งท ี ่  ๓ . 
(พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

ชัยชนะ พิมานแมน. ความคิดทางการเมืองมหาตมะคานธี . กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐. 

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. “เรขาคณิตกับปรัชญาการเมือง: วิธีการของฮอบส์ใน Leviathan.” ใน
ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. บรรณาธิการโดย สมบัติ จันทรวงศ์. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์. กฎหมายรัฐธรรมนูญแนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๖๐. 

ฌอง ฌาคส์ รุสโซ. สัญญาประชาคม. แปลโดย จินดา จินตนเสรี. กรุงเทพมหานคร : บ.บพิธ จก..
๒๕๑๗. 

ณัชชาภัทร์ อุ่นตรงจิตร. รัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานครา: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

ณัฐกร วิทิตานนท์. หลักรัฐธรรมนูญเบื ้องต้น . กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เดือน คำด.ี ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖. 
 



๒๓๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์. ศาสนาและปรัชญาในจีนทิเบตและญี่ปุ่น . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

สุขภาพใจ, ๒๕๔๕. 
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน. การทดลองของมหาตมะคานธี. กรุงเทพมหานคร : 

จักรานุการพิมพ์ , ๒๕๓๑. 
ทองหล่อ วงศ์ธรรมมา. ปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
ทินพันธ์ นาคะตะ. นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ (ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง). กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อก, 

๒๕๔๑. 
ธรรมสภา. ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๓๗. 
บันเทิง พาพิจิตร. การปกครองตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘. 
ประยงค์ ส ุวรรณบุพผา . รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก – ตะวันตก Political Philosophy 

Eastern and Western thought. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๑. 
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. โครงการตำรา คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สามัคคีสาส์น จำกัด, ๒๕๔๐. 
ปรีชา เรืองจันทร์. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม. (พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

๒๕๕๙. 
พงศ์เพ็ญ ศกุนตารภัย. ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : หจก. พิมพ์อักษร .๒๕๓๖. 
พจนา จันทรสันติ. วิถีแห่งเต๋า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, ๒๕๖๒. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ . ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. (เชียงใหม่: ประชากร

ธุรกิจ, ๒๕๕๘. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ ระวี ภาวิไล. พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร 

: สำนักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒. 
พระเทพเวที (ประยุทธ ์ ปย ุตโต) . พระพุทธศาสนากับสิทธ ิมน ุษยชน . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑. 
 . กรณีสันติอโศก. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๑. 
 . การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้

งกรุ๊พ, ๒๕๓๔. 
 . ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย . พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป, ๒๕๓๒. 
 . พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒. 
 . พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๓๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙. 
 . เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิกจำกัด, ๒๕๔๐. 



๒๔๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์: ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมราชา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๗. 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม . การศึกษาเชิงว ิเคราะห์หลักร ัฐศาสตร์ท ี ่ม ีในพระไตรปิฎก . 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓. 
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, ๒๕๕๓. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร : ด่าน

สุธาการพิมพ์, ๒๕๒๙. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปรัชญากรีก: บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : 

ศยาม, ๒๕๔๐. 
พลศักดิ์จิรไกรศิริ. ความคิดทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๙. 
พุทธทาส ภิกขุ. ฟ้าสางทางประชาธิปไตย. ธรรมสภา: มปป.. 
 . อริยสัจจ์สำหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพิมพ์, ๒๕๑๙. 
 . ความหมายของคำว่าศีลธรรม: อริยศีลธรรม(ธรรมโฆษณ์) . กรุงเทพมหานคร : ธรรม

ทานมูลนิธิ, ๒๕๒๐. 
 . จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ: สันติภาพของโลก (ธรรมโฆษณ์). กรุงเทพมหานคร : ธรรม

ทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
 . ธัมมิกสังคมนิยม. บรรณาธิการโดยโดนัลเคสแวเรอร์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๒๙. 
 . ศาสนิกชนต้อนรับการเมืองฯในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร? เทปธรรมบรรยายพิเศษ๑๒ 

พ.ค, ๒๕๓๓ สวนโมกข์. 
มานิตย์ จุมปา. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมกฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๖๒. 
ยูวัล โนอาห์ แฮรารี. เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ. กรุงเทพมหานคร : ยิปซี กรีป, ๒๕๖๑. 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก. ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 . เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
 . เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐. 
 . เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก. ๒ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 . เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 



๒๔๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 . เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 . เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก. ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐. ฉบับพิเศษ เล่ม

ที่ ๖๔ ตอนที่ ๕๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๐. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที ่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๕ . เล่ม ๔๙. ๑๐ 

ธันวาคม ๒๔๗๕. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๒๐ พุทธศักราช ๒๕๖๐ . เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ 

๔๐ ก. ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

๒๔๙๕. ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๖๙ ตอนที่ ๑๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ . ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๖๖ ตอนที่ 

๑๗ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑. ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๘๕ ตอนที่ 

พิเศษ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ . ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๑ ตอนที่ 

๑๖๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ . ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๓ ตอนที่ 

๑๓๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก. ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕. เล่มที่ ๔๙ วันที่ ๑๐ ธันวาคม 

๒๔๗๕. หน้า ๕๓๖. 
 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๙ . เล่มที่ ๖๓ ตอนที่ ๓๐ วันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙. 
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, ๒๕๓๘. 
วิทย์ วิศทเวทย์. แปล. ปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : ซี อี เอม โจด.  
วิศาล ศรีมหาวโร. สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๕๖. 
วีระ สมบูรณ์. พุทธทาสภิกขุ ธรรมะกับการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาร, ๒๕๕๐. 
ส. ศิวลักษณ์. ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สยาม, ๒๕๔๓. 
สง่า หล่อสำราญ. ตำนานพระพุทธสาวก. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
สถิต วงศ์สวรรค์. ปรัชญาตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
สมเด ็จพระมหาสมณเจ ้า กรมพระยาวช ิรญาณวโรรส . วิน ัยม ุข เล ่ม ๑ . พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๓๐ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗. 



๒๔๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สมบัติ จันทรวงศ์. ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศาสตร์, 

๒๕๒๑. 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมือง: แนวคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 

๒๕๔๕. 
สุวรรณา สถาอานันท์. หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเพ่นบุ๊กส์, 

๒๕๖๒. 
เสถียร โพธินันทะ. เมธีตะวันออก. พิมพ์ครั้งที่ ๗.กรุงเทพมหานคร : บริษัท สรางสรรคบุคส จํากัด, 

๒๕๔๔. 
แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
อานนท์ อาภาภิรม. รัฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๙. 
เอกสารการสอนชุดวิชา มนุษย์กับสังคม. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์ 

ทิพภานิดา ปาลกะวงศ์. “ความชอบธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองไทย” . ดุษฎีนิพนธ์
สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๗. 

ธนิต สุวรรณเมนะ.“บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย”. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการเมือง. 
บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖. 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก. สารนิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

นวลรัชดิ์ อมรรัตนบงกช.“ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย”. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการเมือง. 
บัณฑิตวิทยาลัย : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔. 

ชลธี ยังตรง. “ความคิดทางการเมืองของพุทธทาสภิกขุ”. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

(๓) รายงานวิจัย: 

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์.“เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก: “การเมืองภาคประชาชน” ในสังคมไทย”. 
รายงานวิจัย. วิทยาลัยสหวิทยาการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๘. 

  



๒๔๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๔) บทความ: 

กฤษฎาพันธ์ ภูปัญญาและศิวัช ศรีโภคางกุล. “สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ คสช.”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ 
(ธันวาคม ๒๕๖๒). 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. “โลกทัศน์ของฮอบส์”. วารสารสังคมศาสตร์. (คณะรัฐศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๑๓). 

ณฐอร เจือจันทร และปิยลักษณ์ โพธิวรรณ. “สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่
สาธารณะของชาวบ้านอีสานในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน. ปีที ่๖ ฉบับที ่๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒). 

ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล.“แนวทางการสร้างสันติภาพของมหาตมะ คานธีตามหลักพุทธสันติวิธี”. 
วารสารสันตศิึกษาปริทรรศน์. มจร ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐). 

ดิเรก ควรสมาคม. “สิทธิมนุษยชน : ศึกษาเปรียบเทียบในทางพระพุทธศาสนา”. วารสารนิติ รัฐกิจ 
และสังคมศาสตร์. ปีที ่๔ ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓). 

เทียนธวัช ศรีใจงาม.“รัฐธรรมนูญในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: ศึกษา ๓ กรณีศึกษา และการถอด
บทเรียนเพื่อปรับใช้กับประเทศไทย”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑). 

ธนกฤต ธีรปภารักษ์. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลผู้
เรียกร้องสิทธิทางการเมือง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔). 

บุญธรรม พูนทรัพย์. “มโนทัศน์เรื่องสิทธิไม่จำเป็นสำหรับพุทธศาสนา” วารสารพุทธศาสน์ศึกษา๔. 
(พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๔๐). 

ปัทมา สูบกำปัง. “ระบบตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญใน
ฐานะกลไกพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและพิทักษ์รัฐธรรมนู”. วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า. ปีที ่๑๘ ฉบับที ่๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔). 

พระมหาโยธิน โยธิโก.“พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง”. วารสารธรรมทรรศน ์. ปีที่ 
๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙). 

พระอ่อน มหิทฺธ ิโก ระหุ ่ง และคณะ.“การวิเคราะห์ปรัชญาสังคมในพระวินัยปิฎก”. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที ่๗ ฉบับที ่๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓). 

ภาณุทัต ยอดแก้ว.“การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”. 
วารสารไทยศึกษา. ปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑). 

มรกต สิงหแพทย์.“พุทธศาสนากับประชาธิปไตย งานวิจัยว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคใน
ทัศนะของพุทธศาสนากับทัศนะประชาธิปไตย”. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ๒. (มกราคม 
-เมษายน๒๕๓๘).  

วิทย์วิศทเวทย์. “เพลโต”. วิทยาสารปริทัศน์. (๕-๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๓). 



๒๔๔ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สุรินทร์ พิศสุวรรณ. “เสรีภาพ – แก่นทางความคิดในปรัชญาการเมืองของรุสโซ” . รัฐศาสตร์สาร. 

ฉบับพฤศจิกายน ๒๕๒๐. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐. 
สมบูรณ์ สุขสำราญ, พระพุทธศาสนากับการเมือง, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-

ธันวาคม, ๒๕๒๒) 
อติชาติ คำพวงและอรอนงค์ อินสอาด. “ปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคม : การศึกษา

วิเคราะห์คัมภีร์หลุนอี่ว์”. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม . ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒). 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า.“การวิเคราะห์คำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”. 
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที ่๖ ฉบับที ่๓ (มีนาคม ๒๕๖๔). 

อำนวย ยัสโสธา. “กระบวนทัศน์เกี ่ยวกับสิทธิมนุษย์ในพุทธศาสนา การศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับแนวคิดตะวันตก” . วารสารพุทธศาสน์ศึกษา . ( มกราคม- เมษายน 
๒๕๔๒). 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

ทองย ้อย แสงส ินส ัย , ส ิทธิ , [ออนไลน ์ ] , แหล ่งท ี ่มา: https://dhamtara.com/?p=4724 [๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔] 

ทองย้อย แสงสินสัย , เสรีภาพ, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา: https://dhamtara.com/?p=4887 [๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔] 

ทองย้อย แสงสินสัย, การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา: https://dhamtara.com/?p=3290 [๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔] 

ทองย้อย แสงสินสัย, ศีล, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://dhamtara.com/?p=2695 [๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔] 

สุรพล ยะพรหม, ความคิดทางการเมือง:ประชาธิปไตย ตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต ), 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.mcu.ac.th/article/detail/14340 [๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔] 

 

 

 

 



๒๔๕ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๗) สัมภาษณ์: 

การสัมภาษณ์   ดร.ภิญโญ นิโรธ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎาจังหวัดนครสวรรค์ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายพัฒนพงษ์ อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ 
จังหวัดนครสวรรค์  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

นายภิญโญ หิตโกเมท ประธานชมรมจิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระครูปริยัติกิตติธำรง รองศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระเทพปวรเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและ 
ปรัชญา คณะพุทธศาสตร์, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระเทพปัญญาภรณ์ รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า  
พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา  
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระเมธีธรรมาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 



๒๔๖ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระราชรัตนเวที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

พระสุธีวีรบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
และบริการสังคม  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์ สยาม ดำปรีดา ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(๘) การสนทนากลุ่มเฉพาะ: 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ   
พระเทพปวรเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา  

คณะพุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองศาสตราจารย์ ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 



๒๔๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตร IBSC 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒. ภาษาอังกฤษ  

(I) Books: 

Adams, Ian and R.W. Dyson. Fifty Major Political Thinkers. Second Edition. London 
and New York: Routledge, 2007. 

Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley. The Philosophy Book. New York: 
Dorling Kindersley Limited, 2011. 

 



๒๔๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Blyth. Dougal. "Plato's Crito and the Common Good". Ancient Philosophy.1 9 9 5 .   

vol.15 (1). 
Francis MacDonald. The Republic of Plato. Cor ford Publisher: Oxford Released Date, 

1968. 

Harmon. Political Thought. University of California: McGraw-Hill, 1964. 

Michael Curtis. Great political theories. New York: Avon Books, 1981. 

P.A. Payutto. Buddhist Solution for the Twenty -first Century .  Bangkok:     

               Buddhadhamma Foundution, 1994. 

Thomas Hobbes. Leviathan: Or the Matter. Form and Power of a Commonwealth 
Ecclesiastical and Civil. edited by Michael Oakeshott with an introduction by 
Richard s. Peters New York: Collier Books. 1967. 
 



  

 

ภาคผนวก



๒๕๐ 

 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

 
 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์        
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.ย ุทธนา ประณีต อาจารย ์ประจำภาคว ิชารัฐศาสตร์            
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุร ิยา รักษาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์         
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารย์ ดร. กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

  



๒๕๑ 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ 

(แบบสัมภาษณ์) 

 

 

  



๒๕๒ 

 

 
  



๒๕๓ 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา  
(Content Validity Index = CVI) 

 
 

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง: วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ 

 Political Right and Liberty: Analysis  BASED on Buddhist Approaches 

ผู้วิจัย พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร) 

หลักสูตร นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ Item Content Validity, I-CVI 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่เห็นสอดคล้อง (รายข้อ) 
๑ X X X X X ๕ ๑ 
๒ X X X X X ๕ ๑ 
๓ X X X X X ๕ ๑ 
๔ X X X X X ๕ ๑ 
๕ X X X X X ๕ ๑ 
๖ X X X X X ๕ ๑ 
๗ X X X X X ๕ ๑ 
๘ X X X X X ๕ ๑ 
๙ X X X X X ๕ ๑ 
๑๐ X X X X X ๕ ๑ 
๑๑ X X X X X ๕ ๑ 
๑๒ X X X X X ๕ ๑ 
๑๓ X X X X X ๕ ๑ 
๑๔ X X X X X ๕ ๑ 
๑๕ X X X X X ๕ ๑ 
๑๖ X X X X X ๕ ๑ 
๑๗ X X X X X ๕ ๑ 
๑๘ X X X X X ๕ ๑ 



๒๕๔ 

 

ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒคินที่ จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ Item Content Validity, I-CVI 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่เห็นสอดคล้อง (รายข้อ) 
๑๙ X X X X X ๕ ๑ 
๒๐ X X X X X ๕ ๑ 
๒๑ X X X X X ๕ ๑ 
๒๒ X X X X X ๕ ๑ 

ความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ  
(Content Validity For Scale, S –CVI) 

 

๑ 

 

หมายเหตุ  X แทน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนน ๓ หรือ ๔ 
  



๒๕๕ 

 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

 
 

ผู ้ให ้ข ้อม ูลสำคัญ (Key Informants) ผู ้ว ิจ ัยกำหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ รูป
หรือคน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็น
ควรเพิ่มเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ เรื่องสิทธิและเสรีภาพในระดับ
บุคคลและระดับสังคม กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน จำแนกเป็น ๒ 
ด้าน คือ กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๙ รูปหรือคน และ กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา จำนวน ๙ รูปหรือคน ดังนี้ 

 กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง 
รองศาสตราจารย์ ดร. 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รองศาสตราจารย์ สยาม ดำปรีดา ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ 
ทองอินทร์ 

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ  
โซวเกษม 

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา 
๗ ดร.ภิญโญ นิโรธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎาจังหวัดนครสวรรค์ 
๘ นายพัฒนพงษ์ อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครสวรรค์ 
๙ นายภิญโญ หิตโกเมท ประธานชมรมจิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์ 

  
 



๒๕๖ 

 

กลุ่มที่ ๒ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑๐ พระราชปริยัติกวี ศาสตราจารย ์ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ พระเทพปวรเมธี  

รองศาสตราจารย์ ดร. 
อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา  
คณะพุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒ พระเทพปัญญาภรณ์ รักษาการรองเจ้าคณะภาค ๔  เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า 
พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑๓ พระราชรัตนเวที  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๔ พระสุธีวีรบัณฑิต  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๕ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร  
รองศาสตราจารย์ ดร. 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๖ พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๘ ดร.อธิเทพ ผาทา อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๒๕๗ 

 

 



๒๕๘ 

 



๒๕๙ 

 



๒๖๐ 

 

  



๒๖๑ 

 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ หรือแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เร่ือง สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง: วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์

 
 

 
คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมือง: วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับเป็นข้อมูล และแนวทางสำหรับผู้วิจัย เพื่อที่ใช้เป็นนำเสนอการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสืบต่อไป 

กรุณาให้สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ข้อมูลที่ได้
จากการให้สัมภาษณ์นี้ จะนำไปวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งการให้สัมภาษณ์นี้จะ
ไม่มีผลเสียต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์
ครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอบกราบขอขอบพระคุณความเอ้ือเฟ้ือในทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร) 
นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๒๖๒ 

 

ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ...................................................................  น. 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์............................................................ 
ผู้สัมภาษณ์................................................................................ 
ผู้ให้สัมภาษณ.์........................................................................... 
ตำแหน่ง....................................................................................  
บันทึกข้อมูล จดบันทึก/บันทึกเสียง/บันทึกภาพ 
สถานที่สัมภาษณ์....................................................................... 
สิ้นสุดการสัมภาษณ์ เวลา.......................................................... น. 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ 

๑. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไป 

๑.๑ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันตก 

๑. เป็นความยุติธรรมทางสังคม เพื ่อให้เกิดความความบริสุทธิ ์ ความมั ่งคง ความ
ปลอดภัย ความเจริญทางจิตใจ และร่างกาย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร 
และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. เป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมีเจตจำนงร่วม อำนาจองค์อธิปัตย์  
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างใน
การศึกษา 

๑.๒ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดตะวันออก 

๑. เป็นหลักจริยศาสตร์ คือ หลักความเมตตา หลักความชอบธรรม หลักความเหมาะสม 
หลักความรอบรู้ และหลักความเป็นผู้น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงตามหลักอหิงสา  ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างใน
การศึกษา 

๑.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๑.๓.๑ ระดับบุคคล 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับบุคคลตามสิทธิมนุษยชนตั้งแต่มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา 
๔๕ รวม ๑๑ มาตราและสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่มาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๖๔ รวม ๑๙ 
มาตรา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณี
ตัวอย่างในการศึกษา 

 

 



๒๖๓ 

 

๑.๓.๒ ระดับสังคม 

สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองระดับสังคมตั้งแต่มาตรา ๖๓ ถึงมาตรา ๖๔ แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากลไกในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพให้มีความสอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศไทย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มี
การนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 

๒.๑ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระพุทธเจ้า 
๑. เป็นศีลธรรมตามบทบัญญัติทางศาสนาในรูปวัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบประเพณี คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมี
กรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒.๒ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระธรรม 

๑. เป็นสันติภาพคือความมีสันติ ความสงบ ตั้งแต่สันติภาพชั้นต้นสุดจนกระทั่งถึงขั้น
สุดท้ายคือนิพพาน เป็นสันติภาพที่สูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการ
นำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. เป็นเสรีภาพคือวิมุติ หลุดพ้นไปจากการครอบงำของกิเลสคือโลภ โกรธ หลง ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๓. เป็นสมภาพคือธรรมะที่ว่าด้วยทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องมีหน้าที่ที่
จะต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดรอดจากความทุกข์ และมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๔. เป็นภราดรภาพคือหลักความเป็นพ่ีน้องกันโดยธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการ
นำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒.๓ แนวคิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดพระสงฆ ์

๑. คนมีคุณภาพชีวิตและการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรียกว่าความเสมอภาคที่ เป็น
หลักการของประชาธิปไตย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษา
ใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. โดยใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ จะเป็นหลักยึดให้เกิดเสรีภาพ ความเสมอภาค
ในสังคม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณี
ตัวอย่างในการศึกษา 

๓. มีพรหมวิหารธรรมยืดถือธรรมาธิปไตย โดยมีเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา และควร
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่างเต็มที่คือกุศลกรรมบถ จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

 



๒๖๔ 

 

๒.๔ หลักธรรมในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๒.๔.๑ หลักธรรมระดับบุคคล 

๑. มีคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ การแสวงหาแหล่งปัญญาแบบอย่างที่ดีจากมิตรแท้ (กัล
ยาณมิตตา), การมีวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาชีวิต (สีละสัมปทา), การมีจิตใจไฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ (ฉันทะ
สัมปทา), การฝึกตนจนเติมสุขภาวะที่ความเป็นคนจะไปถึงได้ (อัตตสัมปทา), การยึดถือหลักเหตุปัจจัย
มองอะไรรู้ตามเหตุและผล (ทิฏฐิสัมปทา), การตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท (อัปปมาทสัมปทา) และ
การฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์แต่ความจริง (โยนิโสมนสิการ) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการ
นำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. เป็นสมาชิกแบบอย่างของสังคมตามคุณสมบัติของคนดี (สัปปุริสธรรม ๗) ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒.๔.๒ หลักธรรมระดับสังคม 

๑. เป็นคนมีศีลธรรมคือความประพฤติดี ประพฤติชอบ (สุจริต ๓), ประพฤติถูกต้องคือ
ทางทำความดี (กุศลกรรมบถ ๑๐), และความประพฤติชอบทางกายและวาจา (ศีล ๕) ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๒. เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวมตามหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ (พรหมวิหาร ๔), 
และการบำเพ็ญการสงเคราะห์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน (สังคหวัตถุ ๔) ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๓. เป็นคนผู้มีส่วนร่วมที่ดีตามธรรมสร้างที่พึ ่งคุณธรรมที่ทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้  
(นาถกรณธรรม ๑๐) และหลักการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม ๖) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการ
นำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๔. เป็นคนผู้มีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีตามหลักความเป็นใหญ่และการมีส่วนร่วมใน
การปกครอง (อธิปไตย ๓) และหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความเจริญ 
(อปริหานิยธรรม ๗) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้าง
เป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

๕. เป็นคนผู้นำรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีตามคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง 
(ทศพิธราชธรรม ๑๐), การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง (จักรวรรดิวัตร ๑๒), หลักการสงเคราะห์
ประชาชนของนักปกครอง (ราชสังคหวัตถุ ๔), การปฏิบัติหน้าที่ความสามัคคี (สามัคคี ๓) และการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอันไม่พึงถึงความลำเอียง (อคติ ๔) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีการนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างไร และมีกรณีศึกษาใดบ้างเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา 

 

 

 



๒๖๕ 

 

๓. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองท่ีเหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ 

๑. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวคิดทั่วไปที่เหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทยในทัศนะของท่านมีเรื่องใดบ้าง และมีตัวอย่างใดที่เป็นกรณีศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมโปรด
ให้ความคิดเห็น 

๒. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวทางพระพุทธศาสนาที ่เหมาะสมนำมา
ประยุกต์ใช้ในสังคมไทยในทัศนะของท่านมีเรื่องใดบ้าง และมีตัวอย่างใดที่เป็นกรณีศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมโปรดให้ความคิดเห็น 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองวิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์ 

ในทัศนะของท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์
ในเรื่องใดบ้าง โปรดให้ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ และเพ่ือความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ต่อไป 

 
 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร) 
นิสิตหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



๒๖๖ 

 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 
ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ครั้งนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสร้าง
ข้อสรุปร่วมกัน และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
แนวพุทธศาสตร์ในสังคมไทยอย่างรอบด้าน ด้วยความละเอียดลึกซึ ้ง จำนวน ๑๐ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระเทพเวที 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส 
รองศาสตราจารย์ ดร. 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย IBSC 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระอุดมสิทธินายก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

รองคณบดีบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  
อดิวัฒนสิทธิ์ 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  
สุยะพรหม 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา 
พฤฒยางกูร 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต 
นันทิยะกุล 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ 
อิสรเดช 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา 
ปราณีต 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๒๖๗ 

 



๒๖๘ 

 



๒๖๙ 

 

 
  



๒๗๐ 

 

ภาคผนวก ช 
ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

 
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้เพ่ือ
นำเสนอสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความเหมาะสม และพิจารณาความเป็นไปได้ ในประเด็นต่างๆ ตามร่าง
รูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ PRLB HOUSE MODEL นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงร่างรูปแบบสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพุทธศาสตร์ 
PRLB HOUSE MODEL 

 

 

 

 

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวง (ศีล) การฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (ปัญญา) การประพฤติสุจริตทั้งปวง (ทาน) 
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ระดับสังคม: วัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับบุคคล: พฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับสังคม: นโยบายสาธารณะ 
ระดับบุคคล: อุดมการณท์างการเมือง 

ระดับสังคม: การสื่อสารจากสื่อมวลชน 
ระดับบุคคล: การสื่อสารทางการเมือง 

กายกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางกาย (พฤติกรรม) 

 

มโนกรรม 
สิทธิและเสรภีาพแสดงออกทางใจ (ปญัญา) 

 

วจีกรรม 
สิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางวาจา (การสื่อสาร) 

 



๒๗๑ 

 

ภาคผนวก ซ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

 
 

 

 

 
สัมภาษณ์พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 

(๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 สัมภาษณ์พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 

(๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

 

 
สัมภาษณ์พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. 

(๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 สัมภาษณ์พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 

(๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี 
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 สัมภาษณ์ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

  



๒๗๒ 

 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussion 
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Online 

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



๒๗๓ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  จันท์ประธาตุ) 

วัน เดือน ปีเกิด : วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

ภูมิลำเนาที่เกิด : บ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๑๗  สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วย
ร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  

พ.ศ. ๒๕๓๒  สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัด
ราชบูรณะวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. ๒๕๔๓  สำเร ็จการศ ึกษามหาบ ัณฑ ิต สาขาบร ิหาร
การศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  

พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต 
สาขาว ิ ช าพระพ ุทธศาสนา  (พธ .ด . )  จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต 
สาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์ (พธ.ด.) จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณทิต (น.บ.) 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ผลงานทางวิชาการ : - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
- การพัฒนาจิตเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 
- การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาในทา 
  พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ 
- กระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาตามหลักอธิกรณสมถะ 
- บทความ แนวคิดการจัดระเบียบสังคมเชิงพุทธ 
- พัฒนาการรูปแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาอธิกรณ์คณ 
  สงฆ์ไทย :ศึกษาเฉพาะกรณีสมัยสุโขทัย-อยุธยา 
- งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งใน 
  สังคมไทย 
- บทความวิชาการ เรื่อง อิทธิพลสนธิสัญญาเบาว์ริ่งที่มีต่อ 
 การเมืองการปกครองไทย 
 “Influence of the Bowring Treaty on Thai Politics and 



๒๗๔ 

 

 Government” 
- บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการความขัดแย้งตามหลักพุทธธรรม 
 “Conflicts and resolutional  management by applied   
 the  Buddha Dharma principles”  
- พระพุทธศาสนากับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองไทย 
“Buddhism And Thai Political Rights and Liberties” 
- บทความวิชาการ เรื่อง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
  กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  “ASEAN Socio-Cultural Community and Sustainable  
  Development according to Buddhism Concept” 
- บทความวิชาการ เรื่อง ภัยในทางพระพุทธศาสนา 
  “Dangers in Buddhism” 
- บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ใน   
  เชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ 
  “Management of Sangha Organizations in Process and   
  Achievement” 
- บทความวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
 คณะสงฆ์ในเชิงกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ 
 “The Strategy of Sangha Organization Administration   
 in the Process And Achievement” 
- บทความวิชาการ เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 
  ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง   
  ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
  “Model for Causal Relationship of Effectiveness of   
  Buddhist Integrated Administration of Local  
  Administrative Organizations in Phichit Province” 
- บทความวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ  
  ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์  
  “Factors Influencing Creative Community- BASEDd  
  Tourism Management” 
- หนังสือ เรื่อง  รัฐประศาสนศาสตร์หลากมิติ: แนวคิดเพ่ือการ 
  บริหารงานภาครัฐ 
  “Multidimensional Public Administration: Concepts for  
  Government Sector Administration” 
- หนังสือ เรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์  
  “Public Administration: Concepts, Theories and   Applications” 



๒๗๕ 

 

- งานวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับ  
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 “The Strategy of Watershed Area Community   
 Management on Flood Disaster Prevention and Solution” 
 - งานวิจัย เรื่อง พ่อแม่มือใหม่: แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้าง   
 ความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา 
 “The Inexperienced Parents: Concept and Process   
  in Stability Reinforcement of the Family  BASEDd   
 on Buddhism” 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือความพอเพียงบน  
 พ้ืนฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 
 “The Social Development Strategy in Line with Buddhist   
 Integraive to Self-sufficiency on the Basis Driven   
 by the Civil State” 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

อุปสมบท : วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ณ วัดห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร วัดห้วยร่วม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

สังกัด : วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 

๗๐๒ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 
ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ 
 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 
๗๐๒ ถนนโกส ีย ์  ตำบลปากน ้ำโพ อำเภอเม ืองฯ จ ังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

 


