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อนุโมทนา 

อ า จ า ร ย์ กิ ต ติ บ ดี  ใ ย พู ล  คณบ ดี คณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของคณะนิติศาสตร์ มีศรัทธาในธรรม 
และมองเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในอัน
ที่จะเสริมสรางคุณธรรมและสติปญญา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขที่
แทจริงแกชีวิตและสังคม จึงได้แจ้งความประสงค์ขอพิมพ์หนังสือ 
นิติศาสตร์แนวพุทธ ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์   
(ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อแจกมอบเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ อาทิ วัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้ธรรมให้ปัญญา ด้วยการ
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให้อย่างสูงสุด ที่
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐ ชนะการให้ทั้ง
ปวง จะมีผลในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอย่างแท้จริง อีกทั้งยัง
เป็นหลักนําประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง 

ขออนุโมทนา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้มีบุญ
เจตนาในการบําเพ็ญธรรมทานครั้งน้ี ขอกุศลจริยาที่ได้ร่วมกัน
บําเพ็ญแล้ว จงสัมฤทธิผลให้ผู้บําเพ็ญธรรมทาน เจริญงอกงามด้วย
จตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งมวลประชาชนวัฒนาสถาพรด้วยพลังแห่ง
สัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



คำ�ปร�รภ

	 การศึกษาของประเทศไทยแต่เดิมมาอยู่ในวัดมีพระภิกษุเป็นครู 
ถ่ายทอดความรู้และความชำานาญจากชั่วอายุคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงมีพระราชหัตถเลขาถวายสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตั้งแต่ทรงเป็นกรมหมื่น ว่า 

 “เรื่องการศึกษานี้ ขอให้ทรงช่วยคิดให้มากๆ จนถึงรากเหง้าของ
การศึกษาในเมืองไทย อย่าตัดช่องไปแต่การข้างวัด อีกประการหนึ่งการ
สอนศาสนาในโรงเรียนทั้งในกรุงและหัวเมืองจะต้องให้มีขึ้น ให้มีความ
วิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนาจนเลยเป็นคนไม่มีธรรมใน
ใจมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็
มีมาก ต่อไปภายหน้าถ้าเป็นคนที่ได้เล่าเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคน
ที่ไม่ได้เล่าเรียน นั่นหาถูกไม่ คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำาเนินตาม คงจะ
หันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้น และโกงพิสดารมาก
ขึ้น การทีห่ดัให้รูอ้่านอกัขรวิธไีม่เปน็เครือ่งฝกึหดัให้คนดแีลคนชัว่ เปน็แต่
ได้วิธีที่สำาหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น จึงเห็นว่าถ้ามีหนังสือ
อา่นสำาหรบัโรงเรยีนทีบ่งัคบัใหโ้รงเรยีนตอ้งสอนกนั แตใ่หเ้ปน็อยา่งใหม่ๆ  
ที่คนจะเข้าใจง่ายๆ และเป็นความประพฤติชอบคฤหัสถ์ชั้นต่ำาๆขึ้นได้ จะ
เป็นคุณประโยชน์มาก” 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านเป็นพระคุณเจ้าที่ทราบ
กนัโดยทัว่ไปแลว้วา่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในดา้น  ปรยิตัต ิปฏปิตัต ิและปฏเิวธ 
นพินธ ์“นติศิาสตรแ์นวพทุธ” นี ้คงมผีลทำาใหน้กักฎหมายและผูส้นใจทัว่ไป
ได้ตระหนกัถึงหลกัการพื้นฐานกฎหมายทีแ่ท้จริงว่าเปน็เช่นไร และเมือ่ได้
ทราบกนัเชน่นัน้แลว้กค็งตอ้งชว่ยกนัระมดัระวงัปอ้งกนัมใิหบ้คุคลใดบงัคบั



ใช้กฎหมายไปในทางที่บิดเบือนมิชอบด้วยหลักการแห่งกฎหมายดังที่เรา
เห็นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน

 ค่าแห่ง “นิติศาสตร์แนวพุทธ” สูงส่งยิ่งเพียงไร นั้น ย่อมปรากฏ
เห็นได้ระหว่างบรรทัดในหนังสือเล่มนี้ ฉะนั้น ถ้าผู้ใดมีหนังสือเล่มนี้ไว้ ขอ
จงอย่าได้เก็บสงวนนิ่งเฉยไว้เสีย โปรดจงอ่านดูให้เป็นที่เข้าใจจะเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ช่วยขัดเกลากิเลศทำาให้เราเป็นคนมีธรรมในใจมากขึ้นได้อย่างจริง
แท้แน่นอน

 การที่คณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขออนุญาต
พระคุณเจ้าตีพิมพ์ “นิติศาสตร์แนวพุทธ” ที่มีคุณค่ายิ่งทางปัญญาและ
พระศาสนานำามาแจกมอบแก่บรรดานักศึกษาของคณะฯ และผู้สนใจ
ทั่วไปในคราวนี้ย่อมเป็นกุศลกิจ ด้วยเป็นการส่งเสริมเพิ่มกำาลังให้ผู้อ่าน
ได้มีธรรมเป็นเครื่องเตือนสติในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ยังผลให้เมื่อ
ประกอบการงานใดก็จักไม่หันไปหาทางทุจริตโดยมาก อันเป็นกิจที่ต้อง
ตามพระราชประสงคแ์หง่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจาอยูห่วั
ดังกล่าวถึงในเบื้องแรกนั้นแล้ว อีกทั้งต้องตามนัยพุทธภาษิตที่ว่า

 สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
 อะไรควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
 อาจารย์ประเสริฐ  เขียนนิลศิริ
 ผู้พิพากษาอาวุโสประจำาสำานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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นิติศาสตรแนวพุทธ∗

ขอเจริญพร ทานอัยการสูงสุด ทานผูทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร ทาน
ผูสนใจใฝรูใฝธรรมทุกทาน

วนัน้ี อาตมภาพไดรับนิมนตใหมาแสดงปาฐกถา ซึ่งในที่น้ีเรียกวา
ปาฐกถาพิเศษ และก็เปนพิเศษจริงๆ เพราะ พิเศษ แผลงมาจากคํ าวา 
“วิเศษ” แปลวา แปลกพวก หมายความวา ในที่ประชุมน้ี อาตมภาพไม
เหมือนคนอื่น ในแงที่ ๑ เพราะเปนพระภิกษุ และในแงที่ ๒ เพราะอยูนอก
วงการนิติศาสตร

วนัน้ี ทานอัยการสูงสุดนิมนตใหมาแสดงปาฐกถาในวงการของทาน
ผูทรงคุณวฒิุทางนิติศาสตร และใหพูดในเร่ือง “นิติศาสตรแนวพทุธ” อาตมภาพ
คงไมตอบโดยตรงวานิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร? แตจะพูดถึงหลัก
การของพระพุทธศาสนา และจะขอใหทานที่อยูในที่ประชุมน้ีตอบเองวา 
นิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร

บางทเีราอาจจะยังไมไดคํ าตอบก็เปนได เพราะวาเวลาในวันนี้ก็ไม
มากนักที่จะพูดในเรื่องนี้ จึงคงจะพูดกันในหลักกวางๆ

                                                                                
∗ ปาฐกถาพเิศษ โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยตฺุโต) ตามค ําอาราธนา ของ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร
อัยการสงูสุด ณ หองประชมุเล็ก จุณณานนท สํ านักงานอัยการสงูสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.



บทนํ า

นิติศาสตร กบั ธรรมศาสตร

กอนอืน่ จะพดูถงึค ําศพัท คํ าวา “นิตศิาสตร” แปลกนัวา วชิา
กฎหมาย แตที่จริงน้ันเรานํ าคํ าน้ีมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเปนภาษาของ
ประเทศอินเดียที่มีอารยธรรมเกาแกแตโบราณ นิติศาสตรเปนถอยคํ าทาง
วชิาการของประเทศอินเดีย ซึ่งสมัยกอนเรียกวา ชมพูทวีป

ถาดูตามศัพท นิติศาสตรตามความหมายที่ใชในประเทศอินเดีย จะ
เปนวชิาทางดาน politics คือวชิาดานรัฐศาสตร หรือวชิาการเมอืง ดังเชนที่
กลาวถึงในคัมภีรพุทธศาสนาวา “ขตฺติยธมฺมสงฺขาเต นีติสตฺเถ” (ชา.อ.๘/๔๕๒)
ซึง่แปลวา ในนีติศาสตร กลาวคือ ขตัติยธรรม (ธรรมของกษัตริย คือ คุณ
สมบติัของผูปกครอง และหลักการปกครอง)

“นิติ” แปลวา การนํ า มีรากศพัทเดียวกบัค ําวา “นายก” ซึง่แปลวา
ผูนํ า คํ าเดิมในภาษาบาลีหรือสันสกฤตวา นีติ ซึ่งมาจากธาตุเดียวกันกับ
นายก คือ นี แปลวานํ า “นีติ” จงึแปลวา การนํ า นิติศาสตรที่แทเรียกวา 
“นีติศาสตร” ภาษาไทยเรียกนิติศาสตรเพ่ือทํ าใหสั้น

นิติศาสตร แปลวา ศาสตรแหงการนํ า หรือจัดดํ าเนินการ ซึ่งอาจ
ขยายความหมายวาเปนศาสตรแหงการนํ าคน หรือการนํ ากิจการของรัฐ 
หรือการทํ าหนาทีข่องผูนํ า

อยางไรก็ตาม การที่จะดํ าเนินการปกครองหรือเปนผูนํ าประเทศ
ชาติไดน้ัน แนนอนวาจะตองมีระเบียบแบบแผน คือเราตองมีเครื่องมือที่
จะใชเปนกติกาสังคม การปกครองจะเปนไปไมไดถาไมมีกฎเกณฑกติกา 
อยางนอยตองรูวาจะทํ าอะไรไดหรือไมได ในขอบเขตแคไหน การปกครอง
จงึเรียกรองใหมีกฎเกณฑกติกาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เร่ืองของกฎหมายกับ
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เร่ืองของการปกครองจงึแยกกนัแทบไมได จนกลายเปนวา เม่ือมีการปกครอง
กต็องมีกฎหมาย คือมีกฎเกณฑกติกาของสังคมหรือของประเทศชาติ ที่
พลเมืองจะตองประพฤติปฏิบัติตาม

สมัยกอน กฎเกณฑกติกาเหลาน้ีมาจากผูปกครอง และผูปกครอง
จะตองเขาใจรจูกัจดัต้ังวางใชกฎเกณฑกติกาเหลาน้ัน เพราะฉะนัน้วชิาการ
ปกครองกจ็งึเรียกรองใหตองเรยีนรใูนเรือ่งกฎเกณฑกติกา ทีเ่รียกวากฎหมาย
พอมาถึงเมืองไทยปรากฏวาเราใชคํ าวา “นิตศิาสตร” ในความหมายวา 
“วชิากฎหมาย” กเ็ลยพดูไดวาวชิากฎหมายแยกไมออกจากวชิาปกครองรฐั

ที่วามาน้ีหมายถึงความเปนมาในอดีต กฎหมายมาจากรัฐ และ
กฎหมายเปนเครื่องมือของการปกครอง

การปกครองที่ดีมุงเพ่ือประโยชนของประชาชน การต้ังกฎเกณฑ
กติกาเหลาน้ันขึ้นมาก็เพ่ือประโยชนของประชาชน คือ ใหประชาชนอยู
รวมกันดวยดี มีความสงบสุข

แตบางครั้งก็เปนไปไดที่ผูปกครองนั้นออกกฎหมายมาเพ่ือประโยชน
ของตนเอง จึงอาจจะทํ าใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือแมไมได
มุงจะเบียดเบียนประชาชน แตบางครั้งกฎหมายนั้นอาจจะรุนแรงเกินไปก็
ได หรือบางครั้งอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนแมดวย
ความตั้งใจดีแตรูไมเทาถึงการณ

ตอมา กฎหมายก็อาจจะมีวิวัฒนาการ คือ เกิดมีกติการะหวางผู
ปกครองกับผูใตปกครองวา ผูใตปกครองก็มีสิทธิเหมือนกัน ผูปกครองควร
มีขอบเขตในการปฏิบัติตอผูใตปกครองอยางไร จึงมีกติกาที่ต้ังไวเปน
ขอบเขต แมแตเพ่ือปองกันไมใหผูปกครองมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดขี่
ขมเหงผูอยูใตอํ านาจปกครอง ทั้งน้ีก็เปนเร่ืองของวิวัฒนาการซึ่งอาศัย
กาลเวลาที่ยาวนาน

จากววิฒันาการของสงัคม ซึง่มีความสมัพันธกนัระหวางการปกครอง
กบักฎหมาย เม่ือสังคมเจริญมากขึ้น กฎหมายก็ไมใชเปนเพียงเครื่องมือ
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ของการปกครอง แตการปกครองก็ถูกกํ าหนดโดยกฎหมาย คือ กฎหมาย
ทัง้รับใชการปกครอง และเปนตัวกํ าหนดการปกครอง ที่บอกใหรวูาจะให
การปกครองมีรูปแบบ กลไก และดํ าเนินไปอยางไร

ภาวะทีน่าจะเปน(ซึง่อาจจะไมเปน) กคื็อ สงัคมจะพฒันาตอไปจนถงึขัน้
ทีว่า กฎหมายเปนเพยีงขอตกลงของมนษุยผพัูฒนาตนดแีลว ส ําหรับหมาย
รใูนการอยรูวมกนัเพือ่สรางสรรคโอกาสในการพฒันาชวีติใหดีงามยิง่ขึน้

ถามนุษยเจริญถึงขั้นนั้นไดจริง ก็จะมีกฎหมายโดยไมตองมีการ
ปกครอง เพราะประชาชนอยูภายใตกฎหมาย โดยแตละคนปกครองตน
เองไดตามขอตกลงน้ัน

มีอีกศพัทหนึ่งที่เปนเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเราไดยินกันและใชกันจน
กระทั่งนํ ามาต้ังเปนชื่อของมหาวิทยาลัย คือคํ าวา “ธรรมศาสตร” แปลวา 
“วชิากฎหมาย” เหมือนกัน และเดิมน้ันเปนคํ าที่ตรงกวา เพราะคํ าวา
นิติศาสตรน้ันเขาใชในความหมายของการปกครองโดยรัฐ ตรงกับทีเ่ราใช
วารัฐศาสตร สวนวชิากฎหมายแทๆ แตเดิมคอื ธรรมศาสตร ซึง่ถาแปลตาม
ศัพทกเ็ปนวชิาทีว่าดวยหลกัการ เพราะ “ธรรม” แปลวา “หลกัการ”

หลกัการมี ๒ อยาง คือ หลักการแหงความเปนจริงที่มีอยูในธรรม
ชาติ และหลักการที่มนุษยผูมีปญญานํ าเอาความรูในความจริงน้ันมาจัดต้ัง
วางเปนแบบแผนในสังคมมนุษย จนกระทั่งเปนกติกาสังคม ซึ่งมนุษยที่อยู
ในสงัคมนั้นจะตองยึดถือ อยางหลังน้ีก็เปนหลักการเชนเดียวกัน เราจึง
เรียกทั้ง ๒ อยางน้ีวา “ธรรม”

หลักการในระดับที่นํ ามาวางเปนระเบียบแบบแผนกติกาสังคมที่ให
ประชาชนยึดถือ ก็มาจัดขึ้นเปนวิชาเรียกวา “ธรรมศาสตร” คือเปนวิชา
การเกี่ยวกับกฎหมาย

ในเมืองไทยสมัยใหม เม่ือต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ ต้ัง
มหาวทิยาลัยที่เรียนวิชากฎหมาย และพึงสังเกตวา เดิมทีเดียวเรียกวา 
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คือเรียนวิชากฎหมายกับ
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วิชาการปกครอง ตรงกับที่พูดไปขางตนแลววา กฎหมายมาดวยกันกับ
การปกครอง หรือในการปกครองก็ตองมีกฎหมาย

นิติศาสตร กับ ธรรมศาสตร มีความหมายโยงถึงกัน แตถามองใน
ทัศนะของศาสนาพราหมณที่เปนเจาของอารยธรรมชมพูทวีปสมัยนั้น ก็
ถอืวา กฎเกณฑกติกาทั้งหมดนั้นมาจากพระพรหมทั้งสิ้น คือเทพเจาสูงสุด
เปนผูกํ าหนด กฎเกณฑกติกาเหลาน้ันจึงไดรับการรักษาสืบทอดกันมาใน
คัมภีรศาสนา ซึ่งมีขอกํ าหนดใหประพฤติปฏิบัติแมแตในครอบครัวและใน
ชีวติประจํ าวันวา ควรจะเปนอยูกันอยางไร ดํ าเนินชีวิตอยางไรผิด ดํ าเนิน
ชีวติอยางไรจึงจะถูกตอง

พราหมณถอืวาทกุอยางทีก่ลาวมาน้ันเปนขอก ําหนดมาจากพระผูเปน
เจา ซึง่เปนผปูกครองสงูสดุของโลก รวมทัง้ขอก ําหนดในสงัคม โดยเฉพาะ
การแบงแยกชนชั้น ที่เรียกวา “วรรณะ” ไดแก วรรณะพราหมณ กษัตริย 
แพศย ศูทร ดังที่อินเดียนับถือกันอยู และการกํ าหนดใหคนวรรณะตางๆ
เหลาน้ีมีหลกัปฏบิติัประจ ําวรรณะของตนเองวา ตนมสีทิธแิคไหน จะตองท ํา
และจะตองไมท ําอะไรอยางไร หลกัปฏบิติัเหลาน้ีเรียกวา “ธรรม” คือธรรม
ประจ ําวรรณะ ไดแก หลกัการ ขอก ําหนด และหนาทีข่องคนที่อยใูนวรรณะ
น้ันๆ ตํ าราและการศึกษาในเร่ืองทีว่ามาน้ีทัง้หมด เรียกวาเปน ธรรมศาสตร

ความจริงยังมีลึกลงไปอีกวา สิ่งที่มาจากพระพรหมแทๆ เรียกวา 
ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดสดับมา คือเปนเรื่องที่พราหมณถือวา ไดฟงมาจาก
พระพรหมหรือเทพเจาสูงสุดโดยตรง ไดแกเน้ือหาในคัมภีรพระเวท สวน
ศาสตร น้ีเปนคํ าสอนและคํ าอธิบายภายหลัง และศาสตรน้ีก็ยังพัฒนามา
จากสูตรอีกตอหนึ่ง ทั้งสูตรและศาสตรน้ีรวมกันเรียกวา สมฤติ แปลวาสิ่ง
ที่จํ ากันมา คือเลาเรียนถายทอดตอกันมา

เพราะฉะนั้น ธรรมศาสตร จงึสืบเน่ืองจาก ธรรมสูตร อีกตอหนึ่ง 
(ธรรมสูตรเปนความรอยแกว สวนธรรมศาสตรเรียบเรียงขึ้นเปนความ
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รอยกรอง) และทั้งธรรมสูตรและธรรมศาสตรน้ัน ก็ถือวามีตนกํ าเนิดมา
จากศรุติ คือพระเวท และจึงมาจากพระพรหมผูสรางโลก

รวมความวา ธรรมศาสตร เปนวชิาทีว่าดวยหลกัการและขอปฏบิติั
ตางๆ เร่ิมต้ังแตการเปนอยูในชีวิตประจํ าวัน แนวทางความประพฤติ ขนบ
ธรรมเนยีม ประเพณ ีและกฎเกณฑตางๆ ในทางสงัคม ซึง่เปนสิง่ทีแ่นบสนทิ
อยูกบัศาสนา หรอืพดูงายๆ วามาจากขอก ําหนดในศาสนาพราหมณ

สวน นิติศาสตร ตามความหมายทางวิชาการของชมพูทวีป หมาย
ถงึวิชาการเมือง การปกครอง หรือการจัดกิจการบานเมือง เร่ิมแตเร่ือง
อํ านาจหนาที่และคุณสมบัติของราชา คือ ผูปกครอง การแตงต้ังอํ ามาตย
ขาราชการ การจัดการบานเมืองใหอุดมสมบูรณ การทูต การสงคราม 
ยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ การสงบศึกและสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนหลัก
เกณฑกฎกติกา และคํ าแนะนํ าสั่งสอนแกผูทํ าหนาที่ปกครองบานเมือง 
ตรงกับที่ไทยเราเรียกวา รัฐศาสตร

นิติศาสตรตามความหมายนี้ คัมภีรของพราหมณ เชน มหาภารตะ 
กบ็อกวาเปนศาสตรที่พระพรหมเปนเจาตํ ารับ และดังน้ันจึงมีตนกํ าเนิดมา
จากคัมภีรพระเวท

อยางไรก็ดี เม่ือพดูในแงประวติัศาสตร ตํ าราทางดานการปกครอง
หรือนิติศาสตรของอินเดีย ที่เปนหลักเปนฐานจริงๆ เร่ืองแรก ก็คือ
อรรถศาสตร ของเกาฏลิยะ (เรียกวา จาณกัยะ บาง วิษณุคุปต บาง) ผู
เปนทีป่รกึษาของพระเจาจนัทรคปุต (พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช)
ซึง่ไดแตงคัมภีรน้ีขึ้นอยางเร็วก็ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ (ฝร่ังวา ประมาณ 
๒๙๐ ปกอนคริสตศักราช) แสดงใหเห็นวาตํ ารานิติศาสตร ที่เปนของนัก
ปราชญฝายบานเมืองแตงขึ้นก็มี ไมจํ าเปนตองมาจากสายคัมภีรศาสนา
พราหมณ ทีว่ามาจากพระพรหมผูสรางโลก

ตํ านานของพราหมณโยงเร่ืองการปกครองกับกฎหมายเขาดวยกัน
ดังที่เขาถือวาพระพรหมไดทรงแตงต้ัง “มนู” ใหเปนกษัตริยหรือราชาพระ



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗

องคแรกของมวลมนุษย และพระมนูน้ีไดนิพนธคัมภีรธรรมศาสตร คือ
กฎหมายฉบบัแรกขึน้มา กลาวคอื มานวธรรมศาสตร (เรียกวา มนูสมฤติ
บาง มนูสงัหิตา บาง แตบางทีเราเรียกกันงายๆ วา มนูธรรมศาสตร)

วาโดยประวัติศาสตร คัมภีรธรรมศาสตรหรือตํ ารากฎหมายเลม
แรก คือ มานวธรรมศาสตร น้ีเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๗๕๐-๘๐๐

ในทางพุทธศาสนา ก็มีคํ าวา “นิติศาสตร” เหมือนกัน แตภาษาบาลี
ใชคํ าวา นีติสัตถะ แปลวา คัมภีรวาดวยนีติ ไดแกขตัติยธรรม ดังกลาว
แลวขางตน แตนีติในทางพุทธศาสนาใชนอยอยางยิ่ง และความหมายไม
ไดโยงกับพระผูเปนเจาแตอยางใดทั้งสิ้น

ในทางพุทธศาสนา “นีติ” อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึง
แนวทางหรือแบบแผนความประพฤติทั่วๆไป หรือระบอบการดํ าเนินชีวิตที่
ดีงาม ซึ่งไมจํ าเปนตองเกี่ยวของกับการปกครองบานเมือง ยกตัวอยาง
เชน คติที่ถือกันตั้งแตกอนพุทธกาลวา

“บุคคลนั่งนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานกิ่งกานของตน
ไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”

                                                        (ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)
อยางน้ีก็ถือเปนนีติเหมือนกัน คือเปนแบบแผนความประพฤติ หลัก

การในเร่ืองน้ีถือวาตนไมก็เปนมิตรของเรา ถาเราไปอาศัยน่ังนอนใตรม
ของเขาแลวไปฟาดฟนทํ าลาย ก็เปนผูประทุษรายมิตร

วาที่จริง ในฝายสันสกฤต นีติ กมี็การใชในความหมายพื้นๆวา แนว
ทางความประพฤติ หรือหลักนํ าทางการดํ าเนินชีวิตดวยเหมือนกัน ดังที่มี
วรรณกรรมอันมีช่ือเสียงเกี่ยวกับหลักความประพฤติหรือหลักการดํ าเนิน
ชีวิตและกิจการ เชน โลกนีติ ธรรมนีติ และ ราชนีติ

เพราะฉะนัน้ คํ าวานีติศาสตรในฝายสนัสกฤตของอนิเดยี จงึมีความ
หมายไมจํ ากัดตายตัวทีเดียว คืออาจจะหมายถึงวิชาการเมืองการปกครอง
กไ็ด วชิาหลกัหรือแบบแผนความประพฤต ิ อยางทีเ่รียกปจจบุนัวาจริยธรรม
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ก็ได หรือวิชาจรยิธรรมทางการเมืองก็ได ถาจะใหแนชัดเด็ดขาดลงไปวา
เปนวิชาการปกครองบานเมือง หรือวิชารัฐศาสตรในความหมายอยางที่ใช
กนัในเมืองไทย ก็เติมคํ า “ราช” เขาไปขางหนา เปน “ราชนีติศาสตร”∗

เม่ือตัดความคิดของพราหมณที่เกี่ยวกับพระพรหม หรือเทพเจาผู
สรางโลกออกไปเสีย และถือตามความหมายอยางท่ีใชในภาษาบาลีใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา รวมทั้งความหมายสามัญในภาษาสันสกฤต เราก็
สามารถนํ าคํ าวา “นิติศาสตร” มาใชกับวิชากฎหมาย โดยบัญญัติความ
หมายวา เปนวิชาวาดวยระเบียบแบบแผนความประพฤติของประชาชน
พลเมือง หรือจะประสานกับความหมายของนีติที่เปนเรื่องของการปก
ครอง พรอมทั้งแนวคิดของพราหมณ แลวใหความหมายใหมก็ไดวา

นีติศาสตร หรือ นิติศาสตร เปนวิชาวาดวยกฎหมายที่มาจากฝาย
ปกครอง คือกฎหมายที่ผูปกครองประเทศบัญญัติขึ้นสํ าหรับใชในการ
บริหารกิจการของประเทศชาติบานเมือง

สวน ธรรมศาสตร เปนกฎหมายหรือกติกาของสังคมที่สืบกันมาแต
เดิมตามคํ าสอนของศาสนาพราหมณ อันครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีทั่วไปดวย

อน่ึง ในอนิเดียเองน่ันแหละ เขากถ็อืวาพระเจาแผนดินมีเทวอ ํานาจ
เพราะเปนผูที่เทพเจาสูงสุดทรงแตงต้ังขึ้นอยางท่ีไดกลาวแลววา พระ
พรหมไดทรงแตงต้ังพระมนู ใหเปนกษัตริยพระองคแรกของมวลมนุษย 
                                                                                
∗ ดูคํ า “นีติศาสฺตฺร” ใน Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary (London: 

Oxford University Press, 1899), p.565. และใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard 
Illustrated Dictionary of the Hindi Language (Hindi-English Edition) (Varanasi: Bhargava
Book Depot, 1989), p.427.
ดูคํ า “politics” ใน Sir M. Monier-Williams, A Dictionary: English and Sanskrit (Delhi: Motilal

Banarsidass), p.605. และดคํู า “political science” ใน Prof. R.C. Pathak, Bhargava's Standard
Illustrated Dictionary of the English Language (Anglo-Hindi Edition) (Varanasi: 
Bhargava Book Depot, 1988), p.635. และดูคํ าอธิบายใน Hindu World (vol.2, pp.223-228)
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และตอมากษัตริยก็ไดกลายเปนเทพเจาเองเลยทีเดียว ฉะนั้น ราชาจึง
สามารถทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมาย โดยตีความใหมบาง 
ตรากฎหมายใหมขึ้นมาเองบาง ซึ่งอาจจะทํ าโดยการปรึกษาหรือมอบ
หมายแกปุโรหิต ซึ่งเปนพราหมณ ที่ถือวาเปนผรููหลักของศาสนาพราหมณ 
และรคูวามประสงคของพระผูเปนเจา

นอกจากนั้น พึงสังเกตดวยวา คัมภีรกฎหมายสํ าคัญของพราหมณ 
โดยเฉพาะ มานวธรรมศาสตร น้ัน มุงเนนหลักการเร่ืองวรรณะ ๔ เปน
อยางมาก โดยมุงจะยืนยันสถานะอันสูงสงของวรรณะพราหมณ จุดเดน
จงึอยูที่ขอปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองชาติช้ันวรรณะ จนนักวิชาการชาวตะวันตก
ทีศึ่กษาคนควาเร่ืองน้ี เชน Sir Henry Maine เช่ือวา คัมภีรธรรมศาสตร 
เปนผลงานจากฝมือของพราหมณที่มีเจตนาจะกดกันคนวรรณะตํ่ าสุด คือ
พวกศูทรและจัณฑาลไวใหอยูภายใตการควบคุมของวรรณะชั้นสูง (Encycl. 
Britannica, 1988, vol.4, p.57)

ตรงกับที่ Benjamin Walker เขียนไวใน Hindu World วา เจต
จ ํานงอันสํ าคัญของมานวธรรมศาสตร ก็คือมุงจะเอาเทวอํ านาจมารับรอง
สถาบันวรรณะ และทํ าใหพราหมณเปนวรรณะสูงสุด (Walker, vol.2, p.28)

คัมภีรธรรมศาสตรใชหลักการของศาสนาพราหมณมาตอกยํ้ ายืน
ยันระบบวรรณะ พรอมกับที่ในขณะเดียวกันนั้นก็นํ าเอาหลักธรรมจากพระ
พุทธศาสนาเปนอันมากไปใชประโยชนในดานคํ าสอนเกี่ยวกับหลักความ
ประพฤติและความดีงามทั่วๆ ไป (ดู joshi, p.353)

เร่ืองศัพทที่ยกมาพูดน้ีไมใชเปนเรื่องที่ตองถือตายตัว แตเปนเรื่อง
ของการบัญญัติ ในยุคสมัยหนึ่งเราบัญญัติคํ าจํ ากัดความอยางหน่ึง เม่ือถึง
อีกยคุสมัยหนึ่งก็อาจจะบัญญัติอีกอยางหน่ึงได การที่นํ ามาพูดเช่ือมโยงน้ีก็
เพ่ือใหเห็นฐานเดิม จะไดเห็นแนวทางของความคิดวา สิ่งเหลาน้ีมาจาก
รากฐานของอารยธรรมอยางไร
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จากภูมิหลังทางวิชาการที่ไดกลาวมา เราอาจใหความหมายของเรา
เองอยางเปนอิสระจากวงวิชาการของชมพูทวีปก็ไดวา คํ าทั้งสองที่กลาว
มาน้ัน มีความหมายแยกไดเปน ๒ อยาง คือ ความหมายอยางกวาง กับ
ความหมายเฉพาะ

ในความหมายอยางกวาง ธรรมศาสตร คือ วชิาวาดวยหลกัการ ทัง้
หลกัความจริง และหลกัการประพฤตปิฏบิติัทัว่ไป ซึง่ครอบคลมุหมดทกุอยาง

สวนในความหมายเฉพาะ ธรรมศาสตร เปนชื่อของคัมภีรหรือตํ ารา
เกีย่วกบักฎหมาย ที่วาดวยขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติและขนบธรรม
เนียมจารีตประเพณี อันสืบกันมาในสังคมชมพูทวีปตามหลักคํ าสอนหรือ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ

สวน นิติศาสตร ในความหมายอยางกวาง หมายถึงตํ าราและวิชา
การที่วาดวยระเบียบแบบแผนและขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติโดยทั่ว
ไป ที่ไมจํ ากัดเฉพาะอยางธรรมศาสตรในความหมายอยางหลัง

สวนในความหมายเฉพาะ นิติศาสตร คือวิชากฎหมาย โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ หรือบทบัญญัติที่เน่ืองดวยการ
ปกครอง ซึ่งรัฐตราขึ้น หรือตราขึ้นในนามของรัฐ เพ่ือจัดการและบริหาร
บานเมืองใหประชาชนพลเมืองเปนอยูกันดวยดี

อยางไรก็ตาม ความหมายที่วามาทั้งหมดนี้ ยังเปนเรื่องที่อาจจะ
ตองพัฒนาตอไปอีก
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หลักการพื้นฐาน

กฎหมาย ตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม
เรามาดูกันวา ในพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คํ าที่ใกลที่สุด 

ตรงท่ีสุด ก็คือคํ าวา “วินัย” แตจะเห็นไดชัดวา คํ าวาวินัยไมใชจํ ากัด
เฉพาะแตกิจการของรัฐเทาน้ัน ถาจะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธจะตอง
เขาใจเรื่องวินัยใหชัดเจน ถาไมเขาใจเร่ืองวินัยก็ไมสามารถที่จะมองเห็น
นิติศาสตรแนวพุทธได

วินัย คืออะไร แนนอนวาวินัยไมไดมีความหมายแคบๆ อยางใน
ภาษาไทย “วินัย” ในภาษาไทยมีความหมายแคบ เปนเรื่องของกฎเกณฑ 
ระเบยีบ ขอบังคับในการปฏิบัติกิจหนาที่ และการเปนอยู

แตวินัยในความหมายของพระพุทธศาสนา ในชั้นแรกน้ีจะใหความ
หมายไวเพ่ือเปนจุดต้ังตนในการทํ าความเขาใจวา “วินัย” แปลงายๆวา 
“การจดัตั้งวางระบบแบบแผน”

วินัยเกิดขึ้นมาไดอยางไร ถาจะเขาใจเร่ืองนี้จะตองมองดูวินัยใน
ฐานะเปนองคประกอบใหญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดมีองคประกอบใหญอยูเพียง ๒ อยางเทานั้น และ ๒ อยาง
น้ีรวมกันเปนชื่อของพระพุทธศาสนา

คํ าวา “พระพุทธศาสนา” ทีเ่ราเรียกกันปจจุบันนี้ เปนคํ าใหม ใน
สมัยพุทธกาลก็มี แตใชในความหมายวา “คํ าสอนของพระพุทธเจา” เวลา
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น้ีคํ าวาพระพุทธศาสนาขยายความหมายออกไปจนกลายเปนสถาบนั และ
เปนกจิการทกุอยาง แลวเรากล็มืศัพทเดิมทีมี่ความหมายส ําคญักวา ซึ่งใช
ในสมัยพุทธกาล คือ คํ าวา “ธรรมวินัย” ศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
น้ีก็เรียกวา ธรรมวินัยนี้ หรือธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว

ธรรมวินัย มาจากคํ าคู คือ ธรรม กบั วินัย แลวรวมกันเปนเอก
พจน คือสองอยางแตรวมเปนอันเดียว น้ีคือเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา 
เราจะตองมองเหน็ความสมัพันธระหวางสองค ําน้ี คือค ําวา ธรรม กบั วนัิย
แลวจะเห็นหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

เพราะฉะนั้น เร่ืองของกฎหมาย หรือเร่ืองนติิศาสตรในพระพทุธ
ศาสนา กม็าดูทีค่วามหมายของวินัย และความสํ าคัญของวินัย ที่อยูใน
หลักการท่ีเรียกวาธรรมวินัยน้ัน

ทีน้ีก็ยอนไปดูวาธรรมวินัยน้ันเปนมาอยางไร เร่ิมตนก็มีธรรมอยู
กอน (คือมีอยูเปนประจํ าตลอดเวลาตามธรรมดาของมัน หรือมีอยูแลวแต
เดิม) ธรรม คือความจริงในธรรมชาติน่ันเอง หลักการของพระพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนวา

“ตถาคต(คือพระพุทธเจา)จะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็คงอยูอยางนั้นเปนธรรมดา . . . ตถาคตทั้งหลาย
คนพบหลักความจริงคือตัวธรรมนี้แลว จึงนํ ามาเปดเผย 
แสดง ช้ีแจง ทํ าใหเขาใจงาย”    (ดู องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖)
น่ันคือจุดต้ังตนของพระพุทธศาสนาที่วา ธรรมมีอยูกอนแลว โดย

ไมขึ้นตอพระพุทธเจาเลย
ธรรม คือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เราอาจจะแปลได

หลายอยาง เชนแปลวา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเปนจริง หรือพูด
งายๆ กคื็อ ธรรมชาตแิละธรรมดานีเ่อง ธรรมชาติ คือสิง่ตางๆ ธรรมดา 
คือความเปนไปของธรรมชาต ิ หรอืความเปนจริงของสิง่ทัง้หลาย ธรรมเปน
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สิง่ทีมี่อยูตามธรรมดา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกดิ มันกอ็ยูของมนัอยางน้ัน
เม่ือพระพุทธเจาทรงคนพบความจรงิน้ีแลว กท็รงนํ ามาเปดเผยแสดงสัง่สอน

ความจริงน้ีเปนกฎธรรมชาติ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ผล
เกดิจากเหตุ เหตุกอใหเกิดผล เหตุอยางใดก็กอใหเกิดผลอยางน้ัน หรือ
เหตุปจจัยตางๆทํ าใหเกิดผลขึ้นมา

มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตาม ธรรมคือความเปนจริงแหงเหตุปจจัยนี้ก็
ท ํางานของมันอยูตลอดเวลา แตถามนุษยไมรู กไ็มสามารถเอาประโยชนจาก
มันได และถามนุษยประพฤติปฏบิติัดํ าเนินชวีติไมถกูตองตามความเปนจรงิน้ี
กเ็กดิผลเสียแกตนเอง แตถามนุษยปฏบิติัถกูตอง และด ําเนินชวีติดวยความ
รเูขาใจกฎแหงธรรมชาต ิคือความเปนจริงอันนี ้ผลดกีไ็ดแกตัวมนุษยเอง

ทํ าอยางไรมนุษยจะประพฤติปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิตไดดี ก็ตองรู
ความจริง ถามนุษยรูธรรมคือรูตัวความจริง รูความเปนไปตามเหตุปจจัย
ในธรรมชาติน้ีเม่ือใด เขาก็จะสามารถเอาประโยชนจากธรรมชาติได

ตัวอยางเชน เขาตองการจะกินผลมะมวง เขาเห็นตนมะมวง จะกิน
ผลก็เก็บเอา แตตอมาถาเขารูวามะมวงที่จะเกิดมาเปนผลสุกใหเรารับ
ประทานไดน้ันเกิดจากตนไมน้ี ซึ่งกอนนั้นตองโตมาจากเมล็ด และชอบที่
ดินอยางน้ัน ตองอาศัยปุย อาศัยนํ้ า อุณหภูมิ ซึ่งเปนเหตุปจจัยในธรรม
ชาติ ถามนุษยรูอยางน้ีแลว ตอไปก็ไมตองคอยไปหาตนมะมวงที่อยูไกล 
เขาจะสามารถปลูกตนมะมวงในสวนของตนเองได ถึงตอนนี้มนุษยก็ได
ประโยชนจากกฎธรรมชาตหิรือธรรม การรูธรรมจงึเปนประโยชนอยางยิง่

แมแตชีวิตของเรานี้ก็เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง เชนมีธาตุตางๆ 
มารวมกัน มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม ถามนุษยไมรูจักมันก็ปฏิบัติตอ
ชีวติไมถกู แมแตกนิอาหาร กก็นิไมเปน ไมไดประโยชนจากอาหารเทาทีค่วร
เพราะฉะน้ัน ธรรมจงึส ําคัญอยางยิง่ พระพทุธเจาทกุพระองคกท็รงคนพบ
ธรรมนี ้ พระองคทรงเขาถงึธรรมและไดประโยชนจากธรรมนีเ้ต็มที ่ โดยทรง



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๔

นํ าเอาธรรมมาประพฤตปิฏบิติัตาม จงึทรงพัฒนาพระองคเองขึน้มาจนเปน
พุทธ และทรงเห็นคุณประโยชนของการรูธรรมนี้จึงทรงนํ าไปสั่งสอนผูอ่ืน

อยางไรก็ดี การที่จะสั่งสอนใหไดผลดีจะทํ าอยางไร หมูมนุษย
จ ํานวนมากๆ ถาไปสอนทีละคนก็ไดทีละนิดละหนอย กวาจะสํ าเร็จสักคน
หนึ่งพระองคก็เหนื่อยแน เดินทางไปเปนวันๆ และไดทีละเล็กทีละนอย 
ตลอดพระชนมชีพคงไมไดกี่คน ทํ าอยางไรจึงจะใหไดประโยชนแกคน
จ ํานวนมาก ก็ตองมีวิธีการ

วธิกีารก็คือการจัดต้ัง โดยทํ าใหมีระบบการที่มนุษยจะมารวมตัวกัน
เปนชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเปนอยูตลอดจนการดํ าเนินกิจ
การ เพ่ือใหมนุษยเหลาน้ันไดประโยชนจากธรรม หรือจากการสอนของ
พระองคอยางเต็มที่ พระองคจึงทํ าการจัดต้ัง และวางระบบแบบแผนใน
ทางสังคมขึ้นมา การจัดต้ังน้ีก็คือต้ังเปนชุมชนที่เรียกวา “สังฆะ”

สังฆะ น้ันไมใชบุคคล ในภาษาไทยเรามองคํ าวาสงฆน้ีเปนตัวพระ
ภิกษุไป ความจริงคํ าวา “สงฆ” หมายถึง หมู หรือ ชุมชน หมายความวา
ตองมีคนจํ านวนหนึ่งมารวมกัน ไมใชคนเดียว ภาษาไทยน้ีสับสน เราเรียก
พระองคเดียววาพระสงฆไปแลว ก็เลยใชกันจนติดแลวก็ทํ าใหเกิดปญหา
ในบางครั้ง แตตัวสงฆที่แทจริงก็คือชุมชนที่จัดต้ังขึ้นมา

เม่ือตั้งเปนชุมชนขึ้นมาแลว และเมื่อคนที่มารวมกันเขามีระเบียบ
แบบแผนในความเปนอยูและการสัมพันธกัน คือมี วินัย ธรรมก็จะเขาถึง
ประชาชนหรือหมูชนไดจํ านวนมาก ไมใชเปนประโยชนทีละนอย

เปนอันวา เดิมน้ันก็มีธรรม แตเพ่ือใหคนหมูใหญไดประโยชนจาก
ธรรม จึงมีวินัย ขึน้มาจัดสรรความเปนอยูของหมูมนุษยใหเกิดมีโอกาสอัน
ดีทีส่ดุ ที่จะใชธรรมใหเปนประโยชนหรือไดประโยชนจากธรรมนั้น

รวมความวา วินัย กคื็อการจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของ
ชุมชนหรือสังคม เพ่ือใหหมูมนุษยมาอยูรวมกัน โดยมีความเปนอยูและ
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ความสัมพันธที่ดีงาม ที่จะใหไดรับประโยชนจากธรรมนั่นเอง จุดหมายที่
แทก็คือ ใหหมูมนุษยจํ านวนมากไดประโยชนจากธรรม

การที่พระพุทธเจาเปนบุคคลที่เราเรียกเต็มๆ วา “พระสัมมาสัม-
พุทธเจา” ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถ ๒ ช้ัน

ช้ันที่ ๑ สามารถเขาถึงตัวความจริง ที่เรียกวา ธรรม
ช้ันที ่๒ นอกจากรูความจรงิแลว ยังสามารถน ําเอาความจรงิน้ัน

มาท ําใหเกิดประโยชนแกหมูชนจํ านวนมากได ดวย วินัย
ความสามารถขัน้ทีส่องน้ี กคื็อการทีส่ามารถจดัต้ังวางระบบชุมชนท่ี

เรียกวาสงฆขึ้นมาดวยวินัย เพราะฉะนั้นจึงเปนสัมมาสัมพุทธะ
สวนทานผูใดสามารถรเูขาใจถงึความจริงคือธรรมดวยปญญาของตน

เอง แตไมมีความสามารถทีจ่ะท ําการจดัต้ังวางระบบแบบแผนทีเ่รียกวา วินยั
ใหมีสงฆเปนชมุชนคนหมูใหญขึน้มาทีจ่ะไดประโยชนจากธรรมนี ้ ทานผูน้ันก็
เปนพระพทุธเจาอีกประเภทหนึง่ทีเ่รียกวา พระปจเจกพุทธเจา คือผรููเฉพาะตน

เพราะฉะนั้น การจัดต้ังวางระบบที่เรียกวา วินัย น้ีได จึงถือวาเปน
ความสามารถพิเศษของมนุษยที่วา ไมเฉพาะเขาถึงความจริงของธรรม
ชาติเทาน้ัน แตยังสามารถนํ าเอาความจริงของธรรมชาติน้ันมาทํ าใหเกิด
ประโยชนแกหมูชนจํ านวนมากไดดวย อันน้ีเปนความสามารถขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา

เร่ืองทีว่ามาน้ีท ําใหมีเหตผุลโยงกนัดวยในแงทีว่า ถาจดัต้ังวางระบบ
แบบแผนโดยไมมีธรรมคือความจริงที่แทเปนฐานแลว การจัดต้ังน้ันก็ไร
ความหมาย ดังน้ัน วินยั คือการจดัต้ังของมนษุยจงึตองตัง้อยูบนฐานของ
ธรรม คือตัวความจรงิทีแ่ท และตองอาศยัปญญาทีรู่ความจริงน้ันมาจดัต้ัง

เพราะฉะน้ัน เบื้องหลังวินัย ก็คือหลักการแหงธรรม ที่เปนความ
จริงแนแทอยูในธรรมดาของธรรมชาติ เปนหลักการอันสูงสุด ทั้งโดยตัว
มันเอง และโดยเปนสาระและเปนจุดหมายของวินัย ไมมีใครสูงเหนือ
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ธรรม พระพุทธศาสนาถือเปนหลักการวา ธรรมสูงสุดในโลก ธรรมสูงสุด
ในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗)

ส ําหรับผนัูบถอืเทพเจา ธรรมกเ็ปนมาตรฐานตัดสินบรรดาเทพเจา
ตลอดจนพระพรหม หมายความวาธรรมยอมเหนอืเทพ แมแตจะนบัถอืกรรม
โดยเชดิชูกรรมทีเ่ปนบญุ ธรรมกเ็ปนมาตรฐานตดัสนิกรรมและความเปนบญุน้ัน

พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๕) และทรงจัดต้ังวาง
ระบบแหงวินัยขึ้นบนฐานแหงธรรมนั้น และเมื่อสงฆที่ต้ังขึ้นดวยวินัยนั้น
ขยายใหญโตขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ และทรงมอบอํ านาจใหแก
สงฆ โดยทีส่งฆน้ันกเ็กดิมีขึน้จากธรรม เปนสงฆเพราะธรรม และมีอยูเพ่ือ
ความปรากฏแหงธรรมในโลก

นักปกครองผูย่ิงใหญตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา 
“จักรพรรดิ” ผูเปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัด
ดํ าเนินการปกครองโดยธรรม (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๔) เชนเดียวกัน

โดยนยันี ้ธรรม จงึเปนทัง้ฐานของวนัิย และเปนทัง้จดุหมายของวนัิย
๑. ที่วาเปนฐาน หมายความวา ตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ 

จึงจะสามารถมาจัดต้ังวางระบบแบบแผนในหมูมนุษยเพ่ือใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรมนัน้ได ถาไมรู การจดัต้ังกผ็ดิพลาดหรอืไรความหมาย

๒. ที่วาเปนจุดหมายคือ การที่ใหมนุษยมาอยูรวมกัน และมีการจัด
ต้ังระเบียบแบบแผนทั้งหมดนั้น ก็เพ่ือชวยใหมนุษยเขาถึงและไดรับ
ประโยชนจากธรรมนั่นเอง

ดังน้ัน ธรรมจงึเปนทัง้เบือ้งตนและทีส่ดุแหงวนัิย ถาปราศจากธรรม
วนัิยกไ็มมีความหมาย ไรประโยชน แตถามีแตธรรมเปนของจรงิตามธรรมชาติ
แมจะมคีนทีรู่ธรรมแตไมสามารถมาจดัสรรใหเกดิประโยชนแกคนหมูใหญได 
ธรรมน้ันก็ไมเกิดประโยชนเทาใดนัก ทั้งๆที่มีอยูเปนความจริง ดังน้ันสอง
อยางน้ีจงึตององิอาศยักนั เม่ือครบทัง้สองอยางจงึเปนพระพทุธศาสนา
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ในเร่ืองน้ีมีขอที่นาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา เม่ือพูดถึง ธรรม
เราจะใชคํ าวา “แสดง” เพราะธรรมเปนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เรา
เพียงแตไปรูและแสดงมัน แตถาพูดถึง วินัย จะใชคํ าวา “บัญญัติ” เพราะ
เปนเรื่องที่มนุษยจัดต้ังหรือทํ าขึ้นมา

ขอยํ้ าวา ธรรมไมใชของมนุษยทํ าขึ้น แตเปนของมีอยูตามธรรมดา 
สวนวินัยเปนของที่มนุษยจัดต้ังขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม และพูดวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัย

อยางไรก็ดี คํ าวาบัญญัติที่ใชกับ “ธรรม” ก็มีบาง แตใชเปนคํ า
ประกอบ โดยมีความหมายวา จดัวางหรือนํ าเสนอในรปูลกัษณะทีจ่ะเอือ้ตอ
การรเูขาใจ แตส ําหรบั “วนัิย” จะใชคํ าวา บญัญติั เปนค ําหลกัเลยทเีดียว

เร่ืองความสัมพันธระหวางกฎหมายหรือวินัย กับธรรมที่เปนความ
จริงในกฎธรรมชาติน้ี จะนํ าไปสับสนกับคติของฝรั่งในเรื่อง natural law 
และ natural rights ไมได เพราะเปนคนละแบบกันเลย

พวกฝร่ังมีคติเกี่ยวกับกฎหมายตามสายหรือสํ านักตางๆ ซึ่งมีแนว
ความคิดหลายแบบ เชน พวกหนึ่งถือวามี natural law คือ กฎหมายตาม
ธรรมชาติ และมี natural rights คือมีสิทธิตามธรรมชาติดวย แตเร่ือง
เหลาน้ีไมตรงกับเรื่องธรรมกับวินัยที่ไดพูดไปแลวแตประการใด

กฎมนุษยตองไมแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ
ตอนนี้เรากลับมาพูดเร่ืองธรรมกับวินัยอีกครั้งหนึ่ง เปนอันวา เรามี

ความจริงตามธรรมชาติที่เรียกวา ธรรม กบัการจัดต้ังของมนุษยที่เรียกวา 
วินัย ซึง่เปนเรื่องสมมติ

ขอสังเกตสํ าคัญในที่น้ีคือ เร่ืองวินัยและเรื่องกฎหมายน้ีเปนเร่ือง 
“สมมติ” แตสมมติไมใชเร่ืองเหลวไหล สมมติเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญอยาง
ย่ิง ในภาษาไทยเราใชคํ าน้ีในความหมายท่ีไมคอยดีนัก แตในภาษาพระ 
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สมมตเิปนเรื่องใหญ ถึงกับจัดเปนสัจจะประเภทหนึ่ง
ในทางพุทธศาสนามีหลักวา สัจจะ มี ๒ อยาง คือ
๑. สัจจะที่เปนความจริงแทแนนอนมีอยูในธรรมชาติ เรียกวา

ปรมัตถสัจจะ (สจัจะโดยเนื้อแท) และ
๒. สัจจะที่เปนความจริงตามความตกลงยอมรับรวมกันของหมู

มนุษย เรียกวา สมมติสัจจะ (สจัจะโดยสมมติ)
ตามหลกัสจัจะสองอยางน้ี เรากมี็กฎธรรมดาของธรรมชาติ กบักฎ

สมมตขิองมนุษย ธรรมเปนกฎธรรมชาต ิ เพราะมนัเปนความจรงิแหงความ
เปนไปของสิง่ทัง้หลายตามธรรมดาของมนั สวนกฎหมายนีเ้ปนกฎมนษุย

ควรทราบวา กฎธรรมชาติ กับกฎมนุษยนี้ สัมพันธกันอยางไร
มนุษยเราตามปกติจะทํ ากิจกรรมใดก็ตาม ยอมมีความมุงหมาย คือ

ตองการผลของมัน เราตองการผลสักอยางหน่ึง เราก็ทํ ากิจกรรมที่เปน
เหตุใหไดผลนั้น อันนี้เปนเรื่องธรรมดาของมนุษย เม่ือยังไมมีการจัดต้ัง
วางระบบสังคมขึ้นมาก็ดํ าเนินชีวิตอยางนั้น ทํ าไปตามธรรมชาติ ผลที่เกิด
ตามเหตุในธรรมชาติน้ัน ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ

ตัวอยางเชน เม่ือคนตองการใหตนไมเจริญงอกงาม ถาเขาไมรอให
ตนไมมันงอกเอง เขาจะท ําอยางไร เขากป็ลกูตนไม เชนเอาเมด็มะมวงมา 
แลวเขาก็ขุดดิน เอาเม็ดมะมวงลง กลบดินแลวก็รดน้ํ าเปนตน เม่ือปลูก
ตนไมมากๆ ก็เรียกวาทํ าสวน

การทํ าสวนนี้เปนเหตุ และจะทํ าใหเกิดผลคือตนไมเจริญงอกงาม 
อันน้ีคือเหตุและผลตามกฎธรรมชาต ิ พูดยํ ้าวา การท ําสวนเปนเหตุ ตนไม
เจริญงอกงามเปนผล น้ีเปนความเปนจรงิตามกฎธรรมชาต ิเปนเร่ืองของธรรม

เม่ือมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เราก็จัดตั้งระบบแบบแผนขึ้นใน
สังคมแลวมีวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา เราบอกวาเราตองการใหมี
สวนดอกไมสวยงามที่น่ี เราก็ใชระบบระเบียบในสังคมมาชวยใหมีสวนตาม
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ทีต่องการ โดยใหคนๆหนึ่ง หรือจํ านวนหนึ่ง มาทํ าหนาที่ในเร่ืองน้ีโดย
เฉพาะใหเต็มที่โดยไมตองหวงใยเรื่องอื่น เราก็จางคนมาทํ าสวน และเราก็
ใหเงินเดือนเขา

ในสังคมที่มีอารยธรรมแลวก็จะมีการปฏิบัติเชนนี้ แทนที่วาทุกคน
จะตองไปท ําสวนเอง เรากมี็การจดัต้ังวางระบบแบบแผนขึน้ มีการต้ังเงนิ
เดือนและบอกวาคณุมาทํ าสวน ฉนัจะใหเงนิเดอืน ๕,๐๐๐ บาท กเ็กดิมีกฎของ
มนุษยขึน้วา การทํ าสวนเปนเหตุและการไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล 
เปนกฎขึ้นมาใหเห็นเหตุเห็นผลจริงๆ คือ การทํ าสวนเปนเหตุ การไดเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล ไมมีใครเถียง เปนเหตุเปนผลจริงๆ

แตถามอีกช้ันหนึ่งวา จริงแนหรือไม? การทํ าสวนเปนเหตุ เงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผลนี้จริงแทหรือไม ตอบวาจริงในระดับหนึ่งเทาน้ัน 
ทีแ่ทแลวไมจริง การทํ าสวนเปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมีที่ไหน
ในโลก ไปขุดดินทํ าสวนแลวเงินเกิดขึ้นมา ๕,๐๐๐ บาทเปนไปไดที่ไหน ที่
แทน้ันกฎนี้เปนกฎที่มนุษยต้ังขึ้นมาโดยการ “สมมติ”

สมมติ แปลวา มติรวมกนั มาจากคํ าวา สํ (รวมกนั) + มติ (การยอม
รับหรือตกลง) เพราะฉะนั้น สมมติจึงแปลวา ขอตกลงรวมกัน หรือการ
ยอมรับรวมกัน

กฎของมนุษยที่วา ทํ าสวน ๑ เดือนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ 
บาทเปนผลนี้ เปนกฎท่ีต้ังอยูบนสมมติ คือการยอมรับรวมกัน ถาสมมติคือ
การยอมรับรวมกันหายไปเมื่อใด กฎน้ีจะหายไปทันที เชน ถาฝายใดฝาย
หน่ึงในสองฝายที่เกี่ยวของไมยอมรับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว การทํ าสวนก็ไม
เปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทก็ไมเปนผล

เพราะฉะนั้น กฎที่วานี้จึงไมมีความเปนเหตุเปนผลที่แทจริงในธรรม
ชาติ แตเปนกฎที่จัดวางกันขึ้นดวยการตกลงยอมรับรวมกันคือการสมมติ
ของมนุษยเอง จึงเรียกวาเปน กฎของมนุษย หรือ กฎมนุษย
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อารยธรรมของมนษุยไดสรางกฎท ํานองนีข้ึน้มามากมาย เพ่ือใหสงัคม
มนุษยดํ ารงอยูไดดวยดี แตทัง้น้ีเราจะตองถามใหเกดิความชดัเจนทางปญญา
วา ในการจดัต้ังวางกฎสมมตขิองมนุษยขึน้นี้ ทีแ่ทจริงน้ันมนษุยตองการอะไร

การที่เราวางกฎมนุษยขึน้อยางเปนเหตุเปนผลวา ทํ าสวน ๑ เดือน
เปนเหตุใหไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทนั้น ผลแทจริงที่เราตองการ คือผล
ตามกฎธรรมชาติ ไดแก ความเจริญงอกงามของตนไม อันนี้แนนอน เรา
จงึเห็นความจริง ๒ ช้ัน คือมีกฎ ๒ ช้ัน ซอนกันอยู

การทํ าสวนอันเดียว มีความเปนเหตุเปนผลตามกฎซอนกันทีเดียว 
๒ กฎ คือ

๑. กฎธรรมชาติ ทีเ่ปนธรรม เปนไปตามธรรมดาของเหตุปจจัย 
คือการทํ าสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล

๒. กฎมนุษย ทีเ่ปนกฎสมมติ เกิดจากมติรวมกัน คือ การทํ าสวน
เปนเหตุ การไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท เปนผล

สองกฎนี้มีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ ถาไมมีความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ คือ ธรรม ทีว่าการทํ าสวนเปนเหตุและตนไมเจริญงอกงามเปน
ผลแลว การวางกฎมนุษย ทีเ่รียกวา วินัย คือทํ าสวน ๑ เดือนไดเงินเดือน 
๕,๐๐๐ บาท ก็ไมมีความหมายอะไร

แทจริงน้ัน การที่เราวางกฎสมมติของมนุษย ก็เพราะเราตองการ
ผลตามกฎธรรมชาต ิ ถาเราไมตองการใหตนไมเจริญงอกงามแลวเราจะ
วางกฎมนุษยใหคนทํ าสวนไดเงินเดือนไปทํ าไม ทั้งน้ีหมายความวา เราวาง
กฎสมมติของมนุษยขึ้น ก็เพ่ือสนับสนุนการทํ าเหตุที่จะใหเกิดผลแทจริง
ตามกฎธรรมชาติน้ันเอง

ขอยํ ้าวา วินยั คือการจดัต้ังวางระบบจดัระเบยีบและวางกฎสมมติ
ขึ้นมาน้ี เปนความสามารถพิเศษอันเลิศของมนุษย ที่จะทํ าใหชีวิตและ
สงัคมของพวกตนไดประโยชนมากท่ีสุดจากธรรม คือความจริงของธรรม
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ชาติ และการวางกฎสมมติของมนุษยขึ้นมา ก็เพ่ือชวยหนุนใหเกิดความ
ม่ันใจที่จะไดผลท่ีตองการตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น มนุษยจะตอง
ตระหนักรูอยูเสมอวา ส่ิงตองการที่แทคือความเปนจริงตามธรรม

เร่ืองที่พูดมาน้ีเปนตัวอยางใหเห็นวา แทจริงน้ันเราตองการผล
จริงๆ ตามกฎธรรมชาติ ถามนุษยยังเขาใจความมุงหมายที่แทจริงน้ี และ
ยังโยงสัมพันธกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎธรรมชาติที่ซอนรองรับอยูได 
คือไมลืม ไมมองขามผลที่ตองการที่แทจริง ชีวิตและสังคมมนุษยก็จะดํ ารง
อยูดวยดี แตเม่ือมนุษยไดพัฒนาอารยธรรมออกไปๆ มนุษยจํ านวนมากก็
ไดแปลกแยกจากธรรมชาติไปเสีย และพากันหลงสมมติ

หลงสมมติ คือติดอยูในกฎสมมติของมนุษย ไมเขาถึง หรือไม
สามารถเชื่อมโยงใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ

ถาความแปลกแยกจากธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ความวิปลาสทั้งของ
ชีวติและสังคมก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที เชน คนทํ าสวนทํ างานเพื่อตองการ
เงินเดือนอยางเดียว โดยไมไดคํ านึงถึงการที่จะทํ าใหเกิดผลตามกฎธรรม
ชาติ คือ การทํ าใหตนไมเจริญงอกงาม

เพราะฉะนั้นจะตองถือวา การเขาถึงความจริงแหงกฎธรรมชาติ
หรือธรรมนี้ จะตองเปนหลักอยูตลอดเวลา ถามนุษยแปลกแยกจากความ
จริงหรือธรรมน้ีเม่ือใด การดํ าเนินชีวิตของเขาจะวิปริตทันที และสังคมก็
จะไมไดรับผลที่ตองการ ลองคิดดูวา ถาคนสวนมาทํ าสวนดวยตองการเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท และไมตองการผลที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ อะไรจะ
เกดิขึน้ และเรื่องนี้จะมีผลโยงไปถึงเร่ืองอื่นทั้งหมด ซึ่งจะยังไมพูดถึงในที่น้ี 
เพียงแตขอยกขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง

อน่ึง การหลงสมมติเปนโทษภัยแกมนุษยฉันใด การไมยอมรับ
สมมติท่ีบัญญัติจัดวางขึ้นโดยชอบธรรม ก็เปนภัยอันตรายตอชีวิตและ
สังคมของมนุษยเองดวยฉันนั้น เร่ืองนี้จะไดพูดกันตอไปขางหนา
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พัฒนาคนใหรูจักเคารพสิทธิกันและกัน
แตตองรูทันวาที่แทมนุษยไมมีสิทธิ

มนุษยเรามีความสามารถในเรื่องวินัยน้ี เราจึงจัดโครงสรางวาง
ระบบตัง้กฎระเบียบในการจัดแจงจัดสรรสังคมขึ้นมามากมาย และพัฒนา
อารยธรรมขึ้นได จนกระทั่งมนุษยถึงกับตกลงกันใหพวกตนมีสิทธิ แมแต
จะเปนเจาของและจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา เชน แผนดิน ก็
นํ ามาแบงกันโดยกํ าหนดใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้น เอาแผนดินมาจัด
สรร บัญญัติวาที่ดินแปลงนี้เปนของคุณ ที่ดินแปลงนี้เปนของฉัน จะ
ละเมิดกันไมได โดยมีกฎหมายเขามารองรับ ถาละเมิดกันก็มีการลงโทษ
ตามกระบวนการของกฎหมายน้ัน

กฎหมายจึงเปนเครื่องแสดงการยอมรับสิทธิหรือเปนเครื่องกํ าหนด
ใหเกิดมีสิทธิน้ันขึ้น และกฎหมายก็เปนเครื่องมือคุมครองสิทธิของบุคคล 
ตลอดจนคุมครองกิจการตางๆ ของคน แตไปๆ มาๆ มนุษยก็อาจจะลืม
ความจริงที่แทของธรรมชาติไปเลย จนบางที เม่ือมนุษยตางอารยธรรม 
ตางวัฒนธรรมมาพบกัน ก็มีเร่ืองแปลกๆ

ตัวอยางเชน เร่ืองที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ ๑๔๑ ป
ลวงมาแลว (พ.ศ. ๒๓๙๘) ประธานาธบิดีอเมรกิา ช่ือวาแฟรงคลนิ เพียซ 
ไดติดตอขอซือ้ทีดิ่นแปลงหนึง่จากพวกอินเดยีนแดงเผาหน่ึง ซึง่มีหวัหนาช่ือ
วา ซีแอตเตลิ (Seattle) ซึง่ไดเปนทีม่าของช่ือเมืองใหญ ในรัฐวอชงิตัน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน

ตอนนั้นดินแดนนี้เปนของอินเดียนแดงเผาของซีแอตเติล เม่ือ
ประธานาธิบดี เพียซ ติดตอขอซื้อไป ก็ไดรับคํ าตอบจากอินเดียนแดงวา

“ทานจะเอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือนี่ 
ความคิดนี้แปลกประหลาดสํ าหรับพวกเรา”           (Gore, 359)
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เวลานีเ้รายึดถอืกนัเหลือเกนิใชไหม ทีดิ่นน้ีเปนของฉนั ฉนัมกีรรมสทิธิ์
และก็รสูกึกนัวาเปนความจรงิอยางน้ันจริงๆ แตเม่ือมนษุยทีเ่ราเหน็วายงัไมมี
อารยธรรมมาไดยินไดฟงเร่ืองอยางน้ีเขา เขารูสกึแปลกประหลาด อินเดียน
แดงเหลาน้ีนึกไมออกวามนุษยมีการนํ าแผนดินผืนฟามาขายกันไดอยางไร

ตอไป นอกจากเอาแผนดินมาแบงกันแลว มนุษยก็จะขายผืนฟากัน
จริงๆดวย เชน อาจจะมีการเชาที่ต้ังสถานีอวกาศ ซึ่งเปนเรื่องที่มนุษย
สมมติขึ้นทั้งสิ้น สมัยกอน ตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียซ ขอซื้อที่
ดินจากพวกอินเดียนแดงนั้น คนอเมริกันยอมรูสึกดูถูกคนอินเดียนแดง
มาก วาคนพวกนี้ไมมีสติปญญา โงเขลาเหลือเกิน ไมมีอารยธรรม ไมรูจัก
เร่ืองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

แตมาบัดน้ี ความคิดของอินเดียนแดงกลับไดรับการยกยอง
สรรเสริญ เพราะวามนุษยยุคนี้มาประสบปญหาจากสภาพแวดลอมเสื่อม
โทรม แลวเห็นกันวาการกระทํ าของมนุษยที่เบียดเบียนธรรมชาติ ที่จัด
การกับธรรมชาติตามชอบใจนั้น ไดเปนสาเหตุแหงความเส่ือมโทรมของ
ธรรมชาติ ทํ าใหเกิดมลภาวะเปนตน ปรากฏวาคนอเมริกันยุคนี้กลับไปยก 
วาทะของอินเดียนแดงผูน้ีมายกยองสรรเสริญกัน

ตัวอยางเชน รองประธานาธิบดี Al Gore คนปจจุบันนี้ เม่ือเขียน
หนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติเร่ือง Earth in the Balance ก็ยก
ถอยคํ าหรือวาทะของอินเดียนแดงคนนี้มาอางอิง (Gore, 359) เหมือนดัง
จะเยาะเยยความคิดของชาวอเมริกันผเูจริญแลว ที่หลงไปตามสมมติ และ
ยอมรับวาความคิดความเขาใจของพวกอินเดียนแดงน้ันสอดคลองตรง
ตามความจริงของธรรมชาติ

เพราะฉะนัน้ เร่ืองสทิธเิปนตน ตามทีบ่ญัญัติในกฎหมาย จงึเปนเร่ือง
ของการท่ีมนุษยมาต้ังกฎเกณฑกนัขึน้ เพ่ือประโยชนในหมูมนุษยของเรา จน
หลงเพลินไปวาเรามีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับธรรมชาติไดตาม
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ปรารถนา แตตามความจรงิสทิธอิยางน้ีมีหรอืไม เชน ทีฝ่ร่ังพวกหนึง่บอกวา
มนุษยมีสทิธติามธรรมชาตน้ัิน ในทศันะของพระพทุธศาสนาวาเปนความสบัสน

จะตองเขาใจวา ความจริงตามธรรมชาติก็เปนความจริงของมันอยู
อยางน้ัน เชน การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย แตมนุษยน้ันมีสติ
ปญญา เม่ือรคูวามจริงน้ันแลว และตองการจะใหชีวิตและกิจการงานของ
ตนอยูไดดวยดีภายใตกฎธรรมชาติน้ัน ก็นํ าความรูในกฎธรรมชาติมาจัด
สรรวางระบบแบบแผนขึ้นในสังคมของตน เพ่ือใหความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาติน้ันเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน  ดวยการตก
ลงกนัวางขอกํ าหนดขึ้น เชนการกํ าหนดใหมีสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตทั้งน้ีจะ
ตองมีความรูตระหนักในความจริงวา มันเปนเรื่องของมนุษยที่ตกลงกัน ไม
ใชความเปนจริงในธรรมชาติ

สมมตวิา เราตกลงกนัวาทีดิ่นแปลงนีเ้ปนของฉนั หรือของคนนัน้คนนี้  
กเ็กดิเปนสิทธิขึ้นมา แตสิทธิที่วาน้ันเปนเรื่องที่จะใชอางกันไดในหมูมนุษย
เทาน้ัน จะเอาไปอางกับธรรมชาติไมได เราจะบอกวาที่ดินแปลงน้ีเปนของ
ฉนัแลว ทุกอยางในที่น้ีจะตองเช่ือฟงฉัน ฉันปลูกอะไรแกจะตองงอก อันนี้
จะเอาไปอางกับธรรมชาติโดยไมทํ าเหตุปจจัยตามธรรมชาติ ก็เปนไปไมได 
การอางสิทธิน้ันจะไมสํ าเร็จผลเลย ธรรมชาติจะไมฟง

เร่ืองของธรรมชาติก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คุณ
ตองการอะไรคุณก็ตองทํ าใหถูกตามเหตุปจจัย ถาคุณทํ าไมถูกตามเหตุ
ปจจัยก็ไมเกิดผลที่คุณตองการ

เราจะบอกวาตนมะมวงตนนี้เปนตนไมของฉัน เกิดในที่ดินของฉัน 
ฉนัมีสทิธจิดัการได แกตองฟงฉนั แกตองงอกงาม แกตองออกผลมากใหได
เทาน้ีในฤดูน้ีปน้ี ใหฉันมีรายไดเทาน้ี ฯลฯ การอางสิทธิกับธรรมชาติอยาง
น้ียอมเปนไปไมได มนุษยจะตองทํ าตามเหตุปจจัยของธรรมชาติทั้งสิ้น

ดังน้ัน มนุษยจึงจะตองรูจักแยกระหวางความจริงตามกฎธรรมชาติ 



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕

กบัความจรงิทีม่นุษยมาตกลงกนัวางขึน้ เพราะวาแมแตชีวติของมนุษยเอง
ในแงของกฎธรรมชาติมนุษยก็ไมมีสิทธิอะไร เราจะบอกวาฉันมีสิทธิใน
ชีวติของฉนั กไ็มมีผลอะไร ถาไฟไหมจะมาถงึตัว ไมยอมหน ี จะอางสทิธกิบั
ไฟวา “ฉันมีสิทธิในชีวิตของฉัน แกไมมีสิทธิจะทํ าอะไรฉัน” ไฟก็ไหมเอาเทาน้ัน 
หรอืลองเขาปาไปพบเสอืแลวไปยนือางสทิธบิอกกบัเสอืวา “ขาเปนเจาของชวีติ
ของขา ขามีสทิธิในชวีติของขา” บอกกบัเสอื เสอืกไ็มฟง มันกง็บักนิเทาน้ันเอง

แมแตในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันของเรา เราจะอางสิทธิในชีวิต
ของเรากับธรรมชาติ ก็ไมมีผลอะไร แตเราจะตองปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิต
ของเราใหถูกตองตามเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ เราตอง
รักษาสุขภาพของเรา เราตองกินอยูหลับนอน ตองทํ ากิจกรรมทั้งหลายให
เปนไปตามกฎธรรมชาติ ตรงตามเหตุปจจัยของมัน ถาเราไมทํ าตามน้ัน 
จะอางสิทธิตอธรรมชาติ กไ็มอาจไดรับผลที่ตองการ

ในโลกยคุตอไป ปญหาเร่ืองสทิธจิะซบัซอนยิง่ขึน้ ดังเชนปญหาทีเ่กดิ
จากความเจริญทางเทคโนโลย ีทางดานการแพทย และทางดานขาวสารขอมูล
เปนตน อยางทีเ่ปนปญหามากขึน้ๆ ในประเทศทีพั่ฒนาแลว เกีย่วกบัความ
ขดัแยงในเร่ืองสทิธใินการเกิด สทิธใินการใหก ําเนิด สทิธใินการตาย สทิธใิน
การมีชีวิตอย ู สทิธเิกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา เชน ปญหาความขดัแยง
ระหวางสทิธใินการมชีีวติของทารกในครรภ กบัสทิธทิีจ่ะมชีีวติทีมี่สขุภาพดี
ของมารดาผถูอืวาตนเปนเจาของครรภ เพราะฉะนัน้ การเขาใจความจรงิที่
ท ําใหแยกไดระหวางความจริงตามธรรมดาของธรรมชาต ิกบัความจรงิตาม
ทีต่กลงกนั(โดยสมมติ)ดวยปญญาของมนษุย จะยิง่มีความส ําคญัมากขึน้

ตัวอยางอีกเร่ืองหนึง่คือ ในชวงเวลาทีผ่านมานีโ้ลกไดประสบปญหา
จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเปนอยางมาก และตระหนักเห็นภัย
จากการทํ าลายธรรมชาติ เน่ืองจากปญหาและความตื่นตัวในเรื่องน้ี ก็ไดมี
บุคคลและกลุมชนที่เร่ิมต้ังขอพิจารณาขึ้นมาวา สัตวดิรัจฉานทั้งหลายมี
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สทิธใินชีวิตของมันหรือไม และบางคนก็ลงความเห็นวา “มี”
เม่ือตกลงวาสัตวดิรัจฉานมีสิทธิในชีวิตของมัน ก็มีเร่ืองที่มนุษยจะ

ตองแกปญหาในหมพูวกตนตามมาอีกมาก เชน นาย ก. เปนเจาของเลา
หมู เลีย้งหมูไวฆาขายเนื้อจํ านวนมาก นาย ข. เห็นวาหมูมีสิทธิในชีวิตของ
มัน จงึลอบไปปลอยหมูออกจากเลา ตํ ารวจจับนาย ข. ฐานลักทรัพย ซึง่
เปนการละเมดิกรรมสทิธิข์องนาย ก. แตนาย ข. อางวาเขาไมไดลักทรัพย 
เขาเพียงแตปลอยหมูไปตามสิทธิของมัน (เหมือนชวยคนที่ถูกคนอื่นกักขัง
ไว; แตก็พึงสังเกตดวยวา สมัยกอนโนน เม่ือยังมีระบบทาส เจาของทาสก็
มีสิทธิตามสมมติที่จะจัดการกับทาส คลายกับที่เจาของเลาหมูจะจัดการ
กบัหม ูแตมาบัดน้ี เม่ือสังคมยกเลิกระบบทาสแลว การปฏบิติัตอคนอยาง
น้ันกลายเปนความผดิ กรรมสทิธิต์อทาสกลายเปนไมมี)

เร่ืองทํ านองนี้คงเปนปญหาสํ าหรับนักกฎหมายในอนาคตจะวินิจฉัย
กนัตอไป แตก็มีตัวอยางแลวที่รัฐฮาไว สหรัฐอเมริกา นักศึกษาช้ันบัณฑิต
ศึกษาผหูน่ึงเห็นวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึง
ปลอยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานีทดลอง ปรากฏวาเขาถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานลักทรัพย (ดูความคิดของชาวตะวันตกตอเรื่องอยางน้ี เชน 
Rolston, 47 และ Howard, 132 เปนตน)

ขอใหสังเกตวา แมใครก็ตามจะบอกวาสัตวมีสิทธิในชีวิตของมัน 
สตัวน้ันก็คงไมสามารถเอาสิทธิน้ันไปอางกับใครๆ หรือกับสัตวอ่ืนใด แต
สทิธิของสัตวน้ัน เปนสิ่งที่มนุษยน่ันเองจะนํ าไปอางตอมนุษยดวยกัน ใน
การที่จะปฏิบัติตอสัตวน้ันๆ ตามที่พวกตนตกลงกัน

เปนอนัวา สทิธติอชวีติ เปนตน อางไมไดกบัธรรมชาติ แตอางไดกบั
มนุษยดวยกนัตามทีต่กลงยอมรบั น้ีเปนเร่ืองหนึง่ทีแ่สดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกฎธรรมชาต ิทีเ่รียกวา ธรรม กบักฎเกณฑในหมูมนุษย ทีเ่รียกวา 
วินัย ซึง่ซอนกันอยูและโยงเปนเรื่องเดียวกัน  แตแยกออกเปน ๒ ระดับ



นติศิาสตรแนวพุทธ๒๖

สทิธใินชีวิตของมันหรือไม และบางคนก็ลงความเห็นวา “มี”
เม่ือตกลงวาสัตวดิรัจฉานมีสิทธิในชีวิตของมัน ก็มีเร่ืองที่มนุษยจะ

ตองแกปญหาในหมพูวกตนตามมาอีกมาก เชน นาย ก. เปนเจาของเลา
หมู เลีย้งหมูไวฆาขายเนื้อจํ านวนมาก นาย ข. เห็นวาหมูมีสิทธิในชีวิตของ
มัน จงึลอบไปปลอยหมูออกจากเลา ตํ ารวจจับนาย ข. ฐานลักทรัพย ซึง่
เปนการละเมดิกรรมสทิธิข์องนาย ก. แตนาย ข. อางวาเขาไมไดลักทรัพย 
เขาเพียงแตปลอยหมูไปตามสิทธิของมัน (เหมือนชวยคนที่ถูกคนอื่นกักขัง
ไว; แตก็พึงสังเกตดวยวา สมัยกอนโนน เม่ือยังมีระบบทาส เจาของทาสก็
มีสิทธิตามสมมติที่จะจัดการกับทาส คลายกับที่เจาของเลาหมูจะจัดการ
กบัหม ูแตมาบัดน้ี เม่ือสังคมยกเลิกระบบทาสแลว การปฏบิติัตอคนอยาง
น้ันกลายเปนความผดิ กรรมสทิธิต์อทาสกลายเปนไมมี)

เร่ืองทํ านองนี้คงเปนปญหาสํ าหรับนักกฎหมายในอนาคตจะวินิจฉัย
กนัตอไป แตก็มีตัวอยางแลวที่รัฐฮาไว สหรัฐอเมริกา นักศึกษาช้ันบัณฑิต
ศึกษาผหูน่ึงเห็นวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึง
ปลอยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานีทดลอง ปรากฏวาเขาถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานลักทรัพย (ดูความคิดของชาวตะวันตกตอเรื่องอยางน้ี เชน 
Rolston, 47 และ Howard, 132 เปนตน)

ขอใหสังเกตวา แมใครก็ตามจะบอกวาสัตวมีสิทธิในชีวิตของมัน 
สตัวน้ันก็คงไมสามารถเอาสิทธิน้ันไปอางกับใครๆ หรือกับสัตวอ่ืนใด แต
สทิธิของสัตวน้ัน เปนสิ่งที่มนุษยน่ันเองจะนํ าไปอางตอมนุษยดวยกัน ใน
การที่จะปฏิบัติตอสัตวน้ันๆ ตามที่พวกตนตกลงกัน

เปนอนัวา สทิธติอชวีติ เปนตน อางไมไดกบัธรรมชาติ แตอางไดกบั
มนุษยดวยกนัตามทีต่กลงยอมรบั น้ีเปนเร่ืองหนึง่ทีแ่สดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกฎธรรมชาติ ทีเ่รียกวา ธรรม กบักฎเกณฑในหมูมนุษย ทีเ่รียกวา 
วินัย ซึง่ซอนกันอยูและโยงเปนเรื่องเดียวกัน  แตแยกออกเปน ๒ ระดับ

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗

ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
ทกุระบบตองลงกันไดบนฐานหนึ่งเดียวแหงธรรม

ดังไดกลาวแลววา กฎของมนุษยคือวินัย ตองอิงอยูบนความจริง
ของธรรมชาติคือธรรม และมไีวก็เพ่ือเขาถึงและไดประโยชนจากกฎธรรม
ชาติน่ันเอง ความหมายของวินัย ซึ่งรวมท้ังกฎหมายก็อยูที่น่ี

แตตามที่กลาวแลววา วินัยคือการจัดต้ังวางระบบแบบแผนที่เปน
สมมติน้ี เปนความสามารถพิเศษของมนุษยที่ไมมีในหมูสัตวอ่ืน มนุษยมี
ความสามารถพิเศษเชนน้ี จึงสรางสรรควัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา
ได โลกของมนุษยจึงเปนแดนของสมมติ

แตมีขอสังเกตอีกอยางหน่ึงวา ในเม่ือเราบอกวา ธรรม (คือความ
จริง เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยเปนตนนี้) เปนฐานของวินัย (คือการ
จัดต้ังวางระบบแบบแผนกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยทุกอยาง) เพราะ
ฉะนัน้ การที่จะใหกฎของมนุษยไดผลจริง ระบบตางๆ จึงตองประสานโยง
ถึงกันเปนอันหนึ่งอันเดียว

เวลานี้ เม่ือมนุษยเรามีอารยธรรมเจริญมากข้ึน เราก็มีการจัดต้ัง
วางระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้น โดยแยกเปนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองการปกครอง และระบบสังคมดานตางๆมากมาย

การท่ีเรามีระบบเหลาน้ีจัดแยกออกไปเปนหลายดาน ก็เพ่ือใหมีประ
สิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และในการที่จะศึกษาไดลึกละเอียด แตที่จริงกฎ
ธรรมชาติคือความจริงที่รองรับระบบเหลาน้ันทั้งหมดก็เปนความจริงอัน
เดียวกนั เพราะฉะน้ัน ถาจะใหกฎมนษุย ซึง่หมายถงึระบบแบบแผนตางๆใน
สังคมมนุษย ไดผลอยางแทจริง ระบบเหลาน้ันจะตองประสานเปนอัน
เดียวกันได บนฐานแหงความเขาใจในความจริงตามกฎธรรมชาติที่เปน
หนึ่งเดียวน้ัน
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ปญหาของโลกมนุษยในปจจุบันนี้ก็คือ มนุษยตางคนตางคิดและวาง
ระบบตามความคิดที่แยกสวนแบบชํ านาญพิเศษเฉพาะดานๆ ของตน ทํ า
ใหมีระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองเปนตน 
หลายรปูหลายแบบ โดยท่ีระบบเหลาน้ีต้ังอยูบนฐานของทฤษฎีคนละอยาง 
และมนุษยย่ิงเจริญขึ้น ก็ดูเหมือนวาระบบและทฤษฎีตางๆ จะยิง่แยกเปน
เฉพาะสวนเฉพาะดานออกไปๆ และกย่ิ็งไมชัด หรือถงึกบัไมคํ านึงวาทฤษฎี
เหลาน้ันไดเขาถงึธรรมคอืความจรงิในกฎธรรมชาตหิรือไม

ทฤษฎี กคื็อการพยายามที่จะเขาถึงความจริงที่เรียกสั้นๆ วา ธรรม
น้ัน และจากทฤษฎีก็ไปจัดโครงสรางวางระบบตั้งกฎเกณฑขึ้นในสังคม แต
ถาทฤษฎีไมเขาถึงธรรมคือความจริง ระบบที่เขาจัดต้ังขึ้นบนฐานของ
ทฤษฎน้ัีน ก็ไมสามารถใหประโยชนที่แทจริงยั่งยืน คือไมสามารถสรางผล
ส ําเร็จตามที่ตองการได และจะเปนระบบที่ไมย่ังยืน

ย่ิงไปกวาน้ัน เม่ือระบบตางๆ ในสังคมเดียวกันตั้งอยูบนฐานของ
ทฤษฎคีนละอยาง ตอมาระบบเหลาน้ีก็จะขัดแยงกัน เชน ระบบเศรษฐกิจ
ไปทางหนึง่ ระบบการเมืองไปทางหน่ึง ระบบทางสังคมอยางอื่นๆ เชน
ระบบการจัดการศึกษาไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งคิดวาสภาพในปจจุบันก็เปนอยาง
น้ีดวย และเม่ือเปนอยางน้ัน ระบบตางๆ ก็จะขัดแยงกันบาง ชักพาไขว 
เขวไปคนละทิศละทางบาง ตัวมนุษยเองมีความขัดแยงกันในระบบบาง 
แลวการดํ าเนินชีวิตและกิจการของมนุษยก็จะตองมีปญหาเกิดขึ้น

ตัวอยางงายๆ ในปจจุบันนี้ก็คือ แมแตระบบเศรษฐกิจกับระบบการ
เมืองการปกครองก็เปนปญหากันอยู ระบบเศรษฐกิจหนึ่งก็จัดต้ังขึ้นตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรหนึ่ง ซึ่งเปนความเพียรพยายามที่จะเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติในดานหนึ่ง แตก็ไมรูวาไดเขาถึงความจริงหรือไม ซึ่งก็รอไม
ไดจึงตองปฏิบัติกันไป เม่ือตกลงวาเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนี้ ก็จัด
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ตอมาทางดานการปกครองก็มีทฤษฏีการปกครอง 



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙

เชน แนวคิดประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งนํ ามาใชเปนฐานในการจัดระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในเมื่อระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองมาจากฐานแหงทฤษฎี
คนละฐาน แลวจับมาประสานกัน ปรากฏวาฝายสังคมนิยมก็อางวา พวก
ตนก็ ใช การปกครองระบอบประชาธิปไตย และอ างว าระบอบ
ประชาธิปไตยแบบของตนเปนประชาธิปไตยที่แท เชน เปนประชาธิปไตย
ของประชาชน สวนอีกสังคมหนึ่งใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ก็อาง
วาพวกตนใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเปนประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม แลวสองฝายนี้ก็เถียงกันวาของใครเปนประชาธิปไตยที่แท
จริง ของใครจะนํ าสังคมไปสูสันติสุขไดจริง

เวลานี้ฝายทุนนิยมเสรีชนะ ก็นํ าระบบสองดานนี้มาผนวกกันวาใน
ดานเศรษฐกิจใชระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี (free-market economy) 
สวนในดานการปกครองใชระบบประชาธิปไตย (democracy) และบอกวา
ตองใชระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจึงจะดีที่สุด จึงผนวกสองคํ าน้ี
เปน free-market democracy แปลวา ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี ซึ่ง
ทํ าใหบางคนอาจจะหลงเพลินไปวา ถาเปนประชาธิปไตยแลวตองเปน
ตลาดเสรี คือตองเปนทุนนิยม

ทามกลางสภาพเชนน้ี ความขัดแยงในตัวระบบเองก็อาจจะมีอยู 
และทีส่ ําคัญคือ ฝายหนึ่งจะครอบงํ าอีกฝายหนึ่ง เชน แนวคิดเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยม เขามาครอบงํ าแนวคิดของประชาธิปไตย ทํ าใหมองความ
หมายของหลักการของประชาธิปไตย ไปตามอิทธิพลของแนวความคิด
ทางเศรษฐกิจ ดังที่เห็นไดชัดในเวลานี้วา การตีความหมายของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพ เปนการตีความหมายแบบทุนนิยม คือ ใตอํ านาจของ
ระบบเศรษฐกิจแบบสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว ซึ่งพูดสั้นๆ 
วาเปนการมองความหมายแบบแบงแยกและแกงแยง
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เพ่ือความชัดเจน ขอยกตัวอยางนิดหนอย เสรีภาพทีเ่ปนหลักการ
ของประชาธปิไตย เนนความหมายในแงของการท่ีบคุคลมโีอกาสทีจ่ะน ําเอา
ศักยภาพ เชน สติปญญา ความสามารถของตนออกไปเปนสวนรวมในการ
แกปญหาและสรางสรรคสงัคม ซึง่เปนความหมายเชงิรวมมือและเอือ้ตอกนั
แตภายใตอิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเนนความหมายในแงของการที่จะ
ไดผลประโยชนตามท่ีตนปรารถนา ซึ่งเปนไปในทางแบงแยกและแกงแยง

ความเสมอภาค (สมภาพ หรือสมานภาพ) ทีเ่ปนหลักการของ
ประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการมีสวนรวมอยางเสมอหนากัน 
เชน เสมอในสุขและทุกข คือรวมสุขรวมทุกข รวมแกไขปญหา แตภายใต
อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความเสมอภาคเนนความหมายในแง
ของการเพงจองผลประโยชนวา ถาเขาได ๕๐๐ ฉันก็ตองได ๕๐๐ เปนตน 
ซึง่เปนความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง

วาโดยสรุป สภาพเชนนี้ก็คือการที่มนุษยยังไมมีความสามารถ ที่จะ
ประสานระบบการตางๆของมนุษยใหเขาถึงและสอดคลองกับหลักความ
จริงของธรรมชาติได ถามนุษยสามารถเขาถึงความจริงน้ี หลักการและ
ระบบตางๆที่มนุษยจัดต้ัง จะตองประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และอยู
บนฐานของความจริงน้ี ความสํ าเร็จอยูที่น่ี ถามิฉะนั้นจะไมมีทางสํ าเร็จผล
ดีไดจริง และไมย่ังยืน

เพราะฉะนั้น การที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเปนตน
ของมนุษยจะแกปญหาไดแคไหน ก็อยูที่วามนุษยจะเขาถึงตัวธรรมคือ
ความจริงไดเพียงใด แตขณะนี้เปนการพูดถึงหลักการใหเห็นวา มนุษยจะ
จดัต้ังวางระบบแบบแผนอยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นจะตองมาจากฐาน คือ 
การรูเขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
ของสิง่ทัง้หลาย แลวจึงจัดต้ังวางระบบทางสังคมขึ้น ซึ่งจะนํ ามาจัดแยก
เปนระบบยอยๆ อยางไรก็ได และถาทํ าไดสํ าเร็จ ก็คือความสามารถพิเศษ
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สองช้ันของมนุษย ที่วานอกจากมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ 
คือธรรม ซึง่นับวาเลิศประเสริฐขั้นที่หนึ่งแลว ยังกาวสูขั้นของวินัย ตอไป
ดวย คือสามารถเอาความรูในความจริงหรือธรรมนั้น มาจัดต้ังวางระบบ
แบบแผนในสังคมขึ้นอยางประสานสอดคลองไดสํ าเร็จ

จะเห็นวา กฎหมาย น้ัน ไมใชเปนเพียงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ความเปนอยูของมนุษยหรือความประพฤติเทาน้ัน แตเปนเครื่องกํ าหนด
การจดัวางระบบ และกํ าหนดกิจการตางๆ ของสังคมวาจะทํ าอยางไรกัน
ดวย เพราะฉะนั้น วินัย จงึไมไดมีความหมายแคบๆ อยางในภาษาไทย คือ 
วนัิยไมใชเปนเพียงระเบียบความประพฤติของคนเทาน้ัน แตวินัย หมาย
ถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมด การจัดระเบียบการอยูรวมกันของ
มนุษย การจัดระเบียบกิจการของสังคม ซึ่งจะใหเปนอยางไรก็ตองมีกติกา 
มีขอกํ าหนดที่ใหหมายรูวาจะดํ าเนินไปอยางไร

เพราะฉะนั้น กฎหมาย จงึครอบคลุมความเปนอยูและการดํ าเนิน
กจิการทั้งหมดของสังคมมนุษย (ในขอบเขตของประเทศหนึ่งๆ เปนตน) 
กจิการดานเศรษฐกิจจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวบงบอก การ
ปกครองจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวกํ าหนด การดํ าเนินชีวิต
ของบุคคลจะมีขอบเขตแคไหน คนจะสัมพันธกันภายในขอบเขตอยางไร 
กจิการใดจะดํ าเนินไปอยางไร กฎหมายก็จะกาวเขาไปคุมทั้งหมด

ดังน้ัน วิชากฎหมาย จงึครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางในการดํ าเนิน
ชีวติ และกิจการทุกอยางของสังคม และจึงมีทั้งกฎหมายที่คุมคน คุม
ความประพฤติของคน และกฎหมายท่ีวางระบบกิจการที่ดํ าเนินการโดย
คน คือเรื่องของคนที่อยูในสังคมนี้กฎหมายคุมหรือครอบคลุมหมด

อยางไรก็ตาม เทาที่เปนมาถึงบัดน้ี คํ าที่วา กฎหมายครอบคลุมกิจ
กรรมทุกอยางของมนุษย(ในสังคม)น้ัน เพียงแตดูคลายจะเปนจริงเทาน้ัน 
แตหาไดเปนจริงแทไม
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ทีว่าดูคลายจะเปนจริง หมายความวา เราอาจจะมีกฎหมายสํ าหรับ
กจิกรรมและกิจการทุกอยางในสังคมมนุษย ครบทุกอยาง แตที่วาไมจริง
แทกคื็อ กฎหมายเหลาน้ันก็คุมกิจกรรมและกิจการดานนั้นๆ แตละอยาง
แตละดานเทาน้ัน เปนเอกเทศจากกัน ยังหาไดมีกฎหมายที่เช่ือมโยง
ประสานกิจกรรมและกิจการทุกดานเหลาน้ันเขามาอยูในระบบอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางครอบคลุมทั่วทั้งหมดไม

ในสังคมที่สมบูรณ จะตองมีกฎหมายหรือวินัยใหญอันหนึ่งที่จะทํ า
หนาทีน้ี่ คือ เปนที่ประมวลประสานระบบยอยทุกอยางของสังคม ใหเขา
มาอยูในระบบสัมพันธใหญที่ครอบคลุมทั้งหมดอันเดียวกัน อยางกลมกลืน
และเกื้อหนุนกัน โดยโยงเขากับความจริงพ้ืนฐานอันเปนหนึ่งเดียวของ
ระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ

รัฐธรรมนูญ ซึง่เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนตัวอยางของ
ระบบสมมติที่กาวเขามาขั้นหนึ่งสูการที่จะเปนกฎหมายใหญที่ครอบคลุมน้ี 
แตก็ยังไมครอบคลุมจริง

โลกยุคที่ผานมา เปนโลกที่มีอารยธรรมบนฐานความคิดแบบแบง
ซอยแยกสวน ที่ทํ าใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาการแบบชํ านาญ
พิเศษเฉพาะทาง และการพัฒนาทั่วโลกก็อยูในขั้นของการเนนความเจริญ
เติบโตขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การปกครองและกฎหมายตางๆ ก็หัน
ไปใสใจกับดานเศรษฐกิจน้ีมาก กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องราวและกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจจึงมีมากมายเปนพิเศษ

แตบดัน้ีโลกไดส ํานึกแลววา การพฒันาที่มงุวตัถเุนนเศรษฐกจิเปนตัว
เดนน้ีเสยีดุล เปนการพัฒนาทีผ่ดิพลาด ไมย่ังยนื จะตองเปลีย่นแปลงใหม

นับวาเปนการถึงเวลาที่ นติศิาสตร จะตองกาวใหญอีกขั้นหนึ่ง สู
ขัน้ของการกํ าหนดจัดวางระบบชีวิตและสังคมที่กวางขวางครอบคลุม โยง
ประสานเกื้อหนุนกันเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว บนฐานแหงปญญาท่ีรู
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ความจริงอยางทั่วตลอดรอบดาน ซึ่งจะทํ าใหระบบแหงกฎสมมติของ
มนุษย ประสานสอดคลองถูกตองและไดผลจริงตามระบบแหงกฎธรรม
ชาติอันจริงแทที่เปนฐานอยูอยางแทจริง

ในสังคมหลายยุคหลายสมัย ผมีูอํ านาจปกครองประเทศหรือสังคม
น้ันๆ เปนผูตรากฎหมายออกมาควบคุมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม 
แตการปฏิบัติเชนนั้นบางทีก็จัดไดวาเปนการแกปญหาชั่วคราว พอใหได
ผลทีจ่ะใหสังคมมีความสงบเรียบรอยไวกอน

กฎหมายที่สมบูรณตามความมงุหมาย ตองการปญญาพิเศษ ที่หยั่ง
รูความจริงแหงเหตุปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ โยงมาสูการจัดต้ังวาง
ระเบียบระบบสํ าหรับชีวิตและสังคมอยางประสานสอดคลองดังกลาวแลว
ถาไมมีผปูกครองผมีูปญญาพิเศษเชนน้ัน กอ็าจตองมแีหลงปญญาพเิศษดัง
กลาวทีจ่ะมาตรากฎหมายใหผปูกครองบรหิารกจิการไปตามน้ันอกีช้ันหนึง่

การมีฝายนิติบญัญติัแยกจากฝายบริหาร ในระบอบประชาธิปไตย
อยางปจจุบัน อาจถือไดวาเปนพัฒนาการขั้นหนึ่งในวิถีทางที่กลาวน้ี แตก็
จะตองถามวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมารวมกันทํ าหนาที่เชนน้ัน มีการ
พัฒนาที่จะทํ าใหเปนผมีูปญญาพิเศษดังกลาวนั้นแลวหรือไม ถายัง สังคม
จะตองมงุที่จะกาวตอไปสูจุดหมายนั้นใหได

กลาวโดยสรุป กิจทางปญญาอันยิ่งใหญที่นักนิติศาสตรจะตองทํ าให
ไดมี ๒ อยาง คือ

๑) รเูขาใจหยั่งทราบถึงจุดหมายที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ ที่อยู
เบือ้งหลังระบบแหงสมมติทั้งหมดของมนุษย

๒) จดัต้ังวนัิยหรอืกฎหมายทีมี่ขอบขายครอบคลมุ ทีจ่ะประสานระบบ
สมมตขิองมนุษยทกุอยางเขาเปนระบบใหญอันหนึง่อันเดียว ทีโ่ยงถงึกนัทัว่
ทัง้หมด ซึง่สอดคลองกบัระบบความสมัพันธอันหนึง่อันเดียวของธรรมชาติ
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กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย จะไมสมจริง
ถาหยัง่ไมถงึความจรงิ แหงธรรมชาตมินษุย

ขอยํ้ าวา “วินัย” มีความหมาย ๓ ช้ัน
ช้ันที่ ๑ คือ การจัดต้ังวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ
ช้ันที่ ๒ คือ ขอก ําหนดทีบ่อกใหรวูาจะจดัต้ังวางระเบยีบระบบใหเปน

อยางไร
ช้ันที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่อง

มือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดีย่ิงขึ้น หรือการชักนํ าดูแลใหคน
ใชระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํ านวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ

ข) การใชระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้น้ัน เปนเครือ่งมือ
บงัคบัควบคมุคนใหอยูในความสงบเรยีบรอย หรือการบงัคบัควบคมุคนใหเปน
อยูและประพฤตปิฏบิติัดํ าเนินกจิการตามระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้

ความหมายของ “วนัิย” ทีเ่ราเขาใจกันมาก คือความหมายที่ ๒ ได
แกระเบยีบแบบแผนที่บอกวาจะใหจัดต้ังวางระบบอยางไร หรือขอกํ าหนด
ทีเ่ปนแมบทในการจัดต้ัง

ตัวอยางเชน พระมาอยูรวมกัน ตองมีวิธีแสวงหาและการจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่ คืออาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค

ในเร่ืองนี้วินัยก็จะบอกวา พระภิกษุมีวิธีที่จะไดมาและจัดสรรแบง
ปนปจจัยสี่กันอยางไร เม่ือมีใครมานิมนตพระ จะใหใครเปนผูทํ าหนาที่ใน
การบอกใหพระรูปไหนไป และจะจัดอยางไร เชน จะใหใครไปกอนไปหลัง 
ปจจยัสี ่อยางไหนพระภิกษุจะเก็บสะสมไดหรือไมได เก็บไดมากเทาใดและ
นานเทาไร จะเก็บอยางไร ใครจะเปนผูเก็บ เม่ือมีการขัดแยงกันขึ้น หรือมี
พระทํ าความผิด จะดํ าเนินคดีอยางไร อยางน้ีเปนตน น่ีคือเรื่องของวินัย
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ข) การใชระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้น้ัน เปนเครือ่งมือ
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อยูและประพฤตปิฏบิติัดํ าเนินกจิการตามระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้นัน้

ความหมายของ “วนัิย” ทีเ่ราเขาใจกันมาก คือความหมายที่ ๒ ได
แกระเบยีบแบบแผนที่บอกวาจะใหจัดต้ังวางระบบอยางไร หรือขอกํ าหนด
ทีเ่ปนแมบทในการจัดต้ัง

ตัวอยางเชน พระมาอยูรวมกัน ตองมีวิธีแสวงหาและการจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่ คืออาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค

ในเร่ืองนี้วินัยก็จะบอกวา พระภิกษุมีวิธีที่จะไดมาและจัดสรรแบง
ปนปจจัยสี่กันอยางไร เม่ือมีใครมานิมนตพระ จะใหใครเปนผูทํ าหนาที่ใน
การบอกใหพระรูปไหนไป และจะจัดอยางไร เชน จะใหใครไปกอนไปหลัง 
ปจจยัสี ่อยางไหนพระภิกษุจะเก็บสะสมไดหรือไมได เก็บไดมากเทาใดและ
นานเทาไร จะเก็บอยางไร ใครจะเปนผูเก็บ เม่ือมีการขัดแยงกันขึ้น หรือมี
พระทํ าความผิด จะดํ าเนินคดีอยางไร อยางน้ีเปนตน น่ีคือเรื่องของวินัย
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ในความหมายที่สอง ซึ่งตรงกับ กฎหมาย
ความหมายของวนัิยอยางที ่๓ กคื็อ การปกครอง วนัิยในความหมาย

น้ีเปนเรือ่งของการปกครอง เพราะการดแูลใหบคุคลเปนอยปูระพฤตปิฏบิติั
ตามกฎกติกาและใหกิจการตางๆดํ าเนินไปตามครรลอง ก็คือการปกครอง 
ในความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด ตอจากนั้นจึงแยกออกเปนรายละเอียด
ในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดนั้นตองมีการจัดดํ าเนินการที่เปนงานรวม เพ่ือให
หมูชนหรือสังคมดํ าเนินไปอยางใดอยางหน่ึง อันไดแก การปกครอง

โดยนัยนี้ คํ าวา วินัย จงึมีความหมายกวาง และไปโยงกับที่ไดกลาว
ถงึในตอนแรกวา กฎหมายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองมาก เพราะ
วนัิยเอง จะแปลวา การปกครองก็ได

วินัย น้ัน โดยรากศัพท แปลวา การนํ าไปใหวิเศษ มาจาก วิ แปล
วา ใหวิเศษ และ นี ตัวเดียวกับใน “นีติ” แปลวา นํ า  รวมกันเปน “วินัย” 
แปลวาการนํ าไปใหวิเศษ หมายความวา ทํ าใหคนมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น และ
ทํ าใหกิจการตางๆดํ าเนินไปดวยดี เปนความหมายทั้งในระดับบุคคลและ
สงัคม เปนไดทั้งกฎหมายและการปกครอง ที่จะจัดสรรใหเกิดความเรียบ
รอยดีงามขึ้นในสังคมมนุษย

(ถาเปนกฎหมาย กแ็ปลวาเครื่องนํ าไปใหวิเศษ ถาเปนการปกครอง
กแ็ปลวาการนํ าไปใหวิเศษ)

จงึพูดไดวา ในที่สุดแลว เร่ืองของกฎหมายและการปกครอง หรือ
เร่ืองของวินัย ก็คือ การจัดการใหเกิดความเรียบรอยหรือมีสันติสุขขึ้นใน
สงัคม น้ีเปนความหมายของวินัยในระดับหนึ่ง

แตแทจริง สิ่งน้ีเปนจุดหมายของวินัย หรือกฎหมายและการปก
ครอง จริงหรือไม จดุหมายของนิติศาสตร คืออะไรแน?

ถามองในแงของวินัย ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ความ
สงบเรียบรอยอยูกันดวยดใีนสงัคม ยังมิใชเปนจดุหมาย ท ําไมจงึยงัไมใช



นติศิาสตรแนวพุทธ๓๖

ถามองเผินๆก็นาจะเปนเชนนั้น เพราะการปกครองโดยมีกฎหมาย วาง
ระเบยีบกฎเกณฑขึน้มา กเ็พ่ือใหมนุษยอยูรวมกนัดวยดี โดยสงบเรยีบรอย
เพราะฉะนั้น การมีความสงบก็นาจะเปนการบรรลุจุดหมาย แตแทจริง
ความสงบเรียบรอยในสังคมนั้นเราถือวาเปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมาย

ความสงบเรียบรอยของสังคมไมใชเปนจุดหมาย ถาจะใหไดคํ าตอบ
ตองถามตอไปวา ทํ าไมจึงตองมีวินัย?

ไดพูดแลววา การมีวินัยสัมพันธกับการเกิดขึ้นของสงฆ คือ สังฆะ
หรือชุมชนของพระภิกษุ หรือพระสงฆทั้งหลายที่มาอยูรวมกัน

ท ําไมจึงเกิดสงฆ? ท ําไมพระพุทธเจาจึงต้ังสงัฆะขึ้นมา เร่ืองนี้โยง
ไปถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะทํ าใหเห็นวาจุดมุงหมายของการมีการ
ปกครอง มีกฎหมาย มีระเบียบกฎเกณฑกติกาของสังคมนั้น เพ่ืออะไร

ในการจดัต้ังหรือจดัสรรสงัคม เรามองธรรมชาตขิองมนุษยอยางไร?
ถาเรามองโยงลงไปไมถึงธรรมชาติของมนุษย ศาสตรทั้งหลายจะไมเกิด
ประโยชนแกมนุษยไดจริง

ศาสตรทุกศาสตรจะตองหยั่งลงไปใหถึงธรรมชาติของมนุษย และ
จะตองตั้งอยู บนฐานของปญญาที่เขาใจความจริงต้ังแตธรรมชาติของ
มนุษย เพราะวาในที่สุดน้ัน การจัดต้ังวางระบบทุกอยางเราทํ าขึ้นมาเพ่ือ
ประโยชนแกมนุษย ถาไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย เราก็ไมรูวามนุษยจะ
มีชีวติอยูไปทํ าไม เขาตองการอะไร และเราควรจะทํ าอะไรใหเขา

ถาเราไมเขาใจธรรมชาติหรือความจริงแหงชีวิตของมนุษย สิ่งที่เรา
ท ําใหเขาน้ัน แทนที่จะเปนประโยชน อาจจะกลายเปนโทษเปนพิษภัยแก
เขาก็ได ทั้งที่เราอาจจะมีเจตนาดีก็ตาม
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จดุหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
แตสุดทาย จดุหมายของกฎหมายตองสนองจุดหมายของชวิีตคน

ทน้ีี กลับไปสูคํ าถามขั้นรากฐานวา พระพุทธศาสนามองธรรมชาติ
ของมนุษยอยางไร? พระพุทธศาสนามองมนุษยวา เปนสัตวที่ตองฝกและ
เปนสัตวที่ฝกได คือทั้งตองฝกและฝกได ถาใชศัพทภาษาสมัยใหมก็วา 
มนษุยเปนสัตวท่ีตองศึกษา และศึกษาได

น้ีคือธรรมชาติของมนุษยที่แปลกจากสัตวอ่ืน สัตวชนิดอ่ืนนั้น ไม
ตองฝกแตก็ฝกไมได ไมตองฝก หมายความวา เม่ือเกิดมาก็มีชีวิตอยูรอด
ไดงาย โดยแทบไมตองฝก ไมตองเรียนรู ไมตองศึกษาอะไร เพราะอาศัย
สญัชาตญาณชวย ออกจากทองแม ๒ นาทีอาจจะเดินไดเลย ถาเปนหานก็
ออกจากไขตอนเชา บายกต็ามแมไปลงสระนํ ้า วายนํ ้าได หากนิไดโดยไมตอง
ฝก สตัวเหลาน้ันอยูไดดวยสญัชาตญาณ แตมนุษยเปนสัตวพิเศษในแงทีว่า 
ถาไมมีการฝกฝน ไมมีการเรียนรูแลว อยูไมได อยูไมรอด

มนุษยเกดิขึน้มาแลวไมสามารถอยูรอดดวยตนเอง เม่ือเกดิมาแลวตอง
มีผูอุมชูเลีย้งดู โดยเฉพาะพอแม เลีย้งดไูปเปนปๆ กยั็งอยูไมรอด ตองเลีย้งดู
ไปหลายปจนเขาสามารถดํ าเนินชวีติได ระหวางทีพ่อแมเลีย้งดูเขาน้ัน เขาท ํา
อะไร น่ีคือสิง่ส ําคัญ สิง่ทีเ่ขาท ําคือการเรยีนรู และฝกศึกษาพัฒนาตวัเอง

ระหวางที่พอแมเล้ียง เด็กก็เรียน เขาตองเรียนทุกอยางเพื่อให
ดํ าเนินชีวิตได ไมวาจะน่ัง จะกิน จะนอน จะขับถาย ตองเรียนรู ตองฝก
ตองหัดทั้งสิ้น คือตองศึกษาน่ันเอง ถาไมเรียนรูไมฝกฝนเขาจะทํ าไมไดสัก
อยางและอยูไมรอด กวาจะเรียนรูในการเดิน การพูด เด็กบางคนใชเวลา
เกือบ ๒ ป จึงเดินได พูดได

โดยนยันี ้การด ําเนินชวีติของมนษุยจงึไมใชไดมาเปลาๆ มนุษยตองลง
ทนุดวยการศกึษา เรียนรู ฝกฝน พัฒนา จงึพูดวามนุษยเปนสตัวทีต่องฝก 
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แตการที่ตองฝกน้ีมองอีกดานหนึ่งก็เปนขอดีของมนุษย คือ เปนสัตวที่ฝก
ได สวนสัตวชนิดอ่ืนนั้นไมตองฝกก็จริง แตมันฝกไมได ที่จริงไมถึงกับฝกไม
ไดเลย แตฝกไดนอยอยางยิ่ง เรียนรูไดจํ ากัด เรียนรูไดนิดหนอย และสวน
ใหญถาจะฝกตองใหมนุษยฝกให สวนมนุษยน้ีมีความสามารถพเิศษทีฝ่กตน
เองได เรียนรูดวยตนเองได ถามนุษยฝกตนแลวกพั็ฒนาไดแทบไมมีที่สิ้น
สดุ ฝกอยางไรก็ไดอยางน้ัน อยากจะเปนอยางไรก็ฝกเอา

ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงพัฒนาตนจนกระทั่งทิ้งสัตวชนิดอ่ืนทั้งหมด 
มนุษยสามารถสรางโลกของมนุษยขึ้นมาตางหากจากโลกของธรรมชาติ 
ไมเหมือนกับสัตวชนิดอ่ืนที่ตองอยูในธรรมชาติตลอดชีวิต เกิดมาดวยสัญ-
ชาตญาณใดก็ตายไปดวยสญัชาตญาณนั้น มนุษยน้ีเกิดมาแลว ก็ฝกศึกษา
พัฒนา เรียนรูกาวหนาไปไมมีที่สิ้นสุด สรางสรรคอารยธรรมสืบตอกันได 
จากมนุษยรุนพอมาสูรุนลูกรุนหลาน รุนเหลน ตอไปเรื่อยๆ

ธรรมชาติของมนุษยมีความพิเศษอยูตรงน้ี คือการที่มนุษยสามารถ
มีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได ดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา แตพูดยอนกลับ
วา มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได จะตองเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา เพราะ
ฉะนัน้ มนุษยเรานี้จึงถือวา เปน “สัตวที่ตองศึกษา” และจึงวางเปนหลัก
ไดวา ชีวิตทีด่งีามของมนุษย คือชีวิตแหงการศึกษา พระพุทธศาสนาถือ
คติน้ี สอดคลองกับการที่มนุษยมีธรรมชาติอยางน้ี

เราตองการใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม แตมนุษยจะตองเรียนรู ฝก 
ศึกษา พัฒนาตัวเอง ดังน้ัน จึงเขามาสูระบบของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ของการโยง ธรรม กับ วินัย

มนุษยเรียนรูเพ่ือเขาถงึความจรงิของกฎธรรมชาต ิ คือ ธรรม ถามนุษย
รูเหตปุจจยัทีเ่ปนความจรงิในระบบความสมัพันธของสิง่ทัง้หลาย มนุษยกจ็ะ
กระท ําการตางๆไดผลตามทีต่นตองการแทบทกุอยาง เชน จะกนิผลไม กไ็ม
ตองรอเดินไปกินที่ตนในปา แตสามารถเอาเม็ดมาปลูกใหมีตนไมที่บานได
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ความสามารถสรางสรรคทํ าสิ่งตางๆขึ้นมามากมายนั้น เกิดจาก
การเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนาของมนุษยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น มนุษยจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ก็ตองฝกศึกษาพัฒนาใหเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
และเอาประโยชนจากความรูน้ันใหได แลวดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
โดยใชความรูน้ี มนุษยก็จะสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาได

ชีวิตและสังคมดีงาม ที่สรางสรรคขึ้นมาไดดวยการเรียนรูฝกศึกษา
พัฒนาตนของมนุษยน้ี จึงเปนจุดหมายแหงกิจกรรมและกิจการทั้งหลาย
ของมนุษย

แตการที่คนทั้งหลายผูมาอยูรวมกันจะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนให
สามารถสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาไดน้ัน ก็ตองมีชีวิตที่ปลอด
ภัยและสังคมที่อยูกันสงบเรียบรอยเปนสภาพเอื้อหรือเกื้อหนุน และนี่
แหละคือจุดที่การปกครองและกฎหมายเขามา คือ สังคมตองมีวินัย ทัง้ใน
แงของการปกครอง และกฎหมาย เพ่ือสรางสรรคความสงบเรียบรอย อัน
เปนสภาพเอ้ือที่จะชวยใหคนทั้งหลายพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหสามารถ
บรรลจุดุหมายแหงการมีชีวิตที่ดีงาม มีสันติสุขและเปนอิสระได จนเขาถึง
ประโยชนสุขที่สูงสุด

วินัย/กฎหมาย เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส
ทีจ่ะเปนฐานของการพฒันาสูการสรางสรรคทีสู่งขึน้ไป

ไดเคยพูดไวที่อ่ืนแลววา วนัิยเปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส จงึขอ
ยกมาอาง ณ ที่น้ีดวย ดังน้ี

“. . .วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทํ าใหชีวิตและสังคมมี
ระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดข้ึน ทํ าใหทํ าอะไรๆ ได
คลอง ด ําเนินชีวิตไดสะดวก ดํ าเนินกิจการไดสะดวก ถา
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ชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาสในการที่จะดํ าเนินชีวิตและทํ ากิจการของสังคมให
เปนไปดวยดี ตลอดจนทํ าใหการพัฒนาไดผลดี

ทํ าไมจึงตองจัดระเบียบ ทํ าไมจึงตองมีวินัย?
ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยสับสนหาระเบียบ

ไมได โอกาสในการดํ าเนินชีวิตก็จะหายไป เชนในที่
ประชุมนี้ ถาเราไมมีระเบียบเลย โตะเกาอี้ก็วางเกะกะทั่ว
ไป คนกเ็ดินกันไปเดินกันมา อาตมภาพพูดนี่ก็ฟงกันไมรู
เร่ือง สับสน แมแตเมื่ออยูในบานของเรา ถาส่ิงของตั้งวาง
ไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแตจะ
เดนิกย็าก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลา
ตัง้หลายนาที แตพอเราจัดของใหเปนระเบียบ ตกลงกันวา
ตรงนีเ้ปนทางเดินก็เวนไว เปนชองวาง เราเดินพรวดเดียวก็
ถึงประตู ทํ าใหสะดวกรวดเร็ว

กิจการตางๆ ตองมีระเบียบ หรือตองอาศัยวินัยมาจัด
สรรโอกาสทั้งนั้น ท่ีเห็นไดงายๆ เชน เมื่อแพทยจะผาตัด 
ศัลยแพทยจะตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือ
ท่ีใชตามลํ าดับการทํ างานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลง
กนัไวกอนวา ข้ันตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่อง
มือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสง
เคร่ืองมืออันไหน เพราะอยใูนชวงของความเปนความตาย 
พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูก
ลํ าดบัทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตาม
เวลาทีจ่ํ ากัด ฉะนั้นในกิจการที่ยิ่งมีความสํ าคัญ มีความซับ
ซอน มีความเปนความตายเขามาเกี่ยวของ วินัยจะยิ่งตองมี
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ความเครงครดัแมนยํ ามากยิ่งขึ้น
ในสงัคมวงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคม

ไมมีความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํ ารายกัน เราจะ
ไปไหนเวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้ 
หรือผานสถานที่จุดนั้นแลว อาจจะถูกทํ ารายได เมื่อคนไม
กลาเดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและ
การดํ าเนินชีวิตของบุคคลก็หมดความคลองตัว ทํ าใหขัด
ของไปหมด

โดยนยันี ้ วนิยัจึงชวยจัดทํ าใหเกิดระบบระเบียบในชีวิต
และสังคมขึ้น ทํ าใหเกิดความคลองตัว จะทํ าอะไรตออะไร
ก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํ านึงถึงความมุง
หมายนีอ้ยเูสมอ เชนตองตรวจสอบวา การจัดวางวินัยของ
เรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวยใหชีวิตและกิจ
การงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทํ าใหม่ันใจวา 
เมื่อเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว โอกาสในการ
พฒันาชีวิตจะเกิดขึ้น ความเปนอยแูละกิจการตางๆ จะเปน
ไปดวยความคลองตัว นํ าไปสูจุดหมายดีงามที่ตองการ

ในการพฒันามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะ
ทํ าใหเกิดความขัดของวุนวายสับสน ฉะนั้นเราจึงจัดวาง
วินัยเพื่อความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย 
และดวยเหตุนี้วินัยจึงเปนเร่ืองสํ าคัญในสังคมประชาธิป-
ไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการที่
จะใหมนุษยมาสื่อมาแสดงออก เพื่อนํ าเอาศกัยภาพของตัว
เองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล
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สรปุวา วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรร
โอกาสใหชีวิตและสังคมดํ าเนินไปโดยสะดวก คลองตัว 
ไดผล มีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษย
ดวย” (วินัย: เร่ืองที่ใหญกวาท่ีคิด, น. ๑๕-๑๗)
เม่ือประชาชนเปนอยูโดยมีชีวิตรางกายปลอดภัย ครอบครัวม่ันคง 

ทรพัยสินไรอันตราย ไปไหนมาไหนโดยไมตองหวาดระแวง จะดํ าเนินกิจ
การใดก็ม่ันใจ ไมตองกลัวถูกฉกฉวยผลหรือขมเหงเอาเปรียบ ก็นับวา
สังคมมีความสงบเรียบรอยแลว

กระน้ันก็ตาม สังคมที่ดีจะไมหยุดเพียงเทาน้ัน แตจะตองมีมาตร
การทางการปกครองและกฎหมายมาเอ้ือโอกาสสงเสริมสนับสนุน ชวยให
ประชาชนผูทํ าการอาชีพ หรือประกอบกิจกรรมและดํ าเนินกิจการตางๆ ที่
ดีงามสจุริต มีกํ าลังใจและตั้งใจทํ างานสรางสรรค ฝกปรือฝมือและความ
จัดเจนชํ านิชํ านาญในการงานวิชาชีพของตนๆ พัฒนาความสามารถที่จะ
สรางสรรคประดิษฐกรรมและกิจกรรมที่เปนคุณประโยชนใหเจริญแพร
หลาย ท ําใหชีวิตมีความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม
ทีผ่าสกุสบาย เอ้ือตอการเขาถึงความดีงามและความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป

ทามกลางความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่มีความพรั่งพรอมเอ้ือ
อํ านวยทางเศรษฐกิจและทางสังคมเชนนี้ วินัย ทั้งดานการปกครองและ
กฎหมาย หรอืทัง้ดานรัฐศาสตรและนติิศาสตร จะตองเนนมาตรการทีจ่ะสง
เสรมิกจิกรรมและกจิการทางดานศลิปวฒันธรรม ทางศลีธรรม ทางศาสนา
และคณุคาทางจิตใจตางๆ ที่จะสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาดานคุณธรรม 
ใฝในอุดมคติทางนามธรรม และเขาถึงความดีงามและความสุขทางจิตใจท่ี
สงูหรอืประณีตยิ่งขึ้นไป ทั้งเพ่ือประโยชนสุขแหงชีวิตของประชาชน และ
เพ่ือความมั่นคงยั่งยืนแหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางสังคมนั้นดวย

พรอมกนัน้ันกใ็หมีมาตรการทางวนัิย ทัง้ดานการปกครอง และกฎหมาย
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ทีจ่ะสงเสรมิการคนควาแสวงปญญา และกจิกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาภมิูปญญา
ของประชาชน เพ่ือใหชีวิตเขาถึงความดีงามความเปนเลิศความสุขและ
อิสรภาพที่แทจริง และนํ าทางอารยธรรมสคูวามเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

ถาพูดสั้นๆ ดวยภาษาแหงไตรสิกขา กคื็อการใชมาตรการทางวินัย 
(ทัง้การปกครองและกฎหมาย) มาชวยสรางสภาพเอื้อและสงเสริมประชา
ชนใหพัฒนา ทั้งในดานพฤติกรรม (โดยเฉพาะสัมมาอาชีวะ และอนวัชช-
กรรม คือกิจกรรมสรางสรรค) ในดานจิตใจ และในทางปญญา

วินัย/กฎหมายชวยจดัสรรสงัคมด ีทีเ่อือ้ใหคนงอกงามมชีวิีตทีด่ี
คนยิง่งอกงามมชีวิีตทีด่ ีกย็ิง่หนุนสงัคมดทีีค่นจะมชีวิีตงอกงาม

ชีวติมนุษยมี ๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานจติใจ และดานปญญา
ซึง่ดํ าเนินไปดวยกนั และสมัพันธอิงอาศยัเปนปจจยัแกกนั แยกขาดจากกันไมได

พฤตกิรรม ทีแ่สดงออกทางกายกดี็ ทางวาจากดี็ เปนสวนทีป่รากฏ
ออกมาในการตดิตอกบัสภาพแวดลอมทัง้ทางวตัถแุละทางสงัคม แตเบือ้ง
หลงัพฤติกรรมน้ันกคื็อ เจตนา ความต้ังใจและแรงจงูใจ ภายในจติใจ ซึง่เปน
ตัวก ําหนดพฤตกิรรมทีจ่ะแสดงออกมาเพ่ือสนองความตองการอยางใดอยาง
หนึง่ในจติใจน้ัน และพฤติกรรมทีแ่สดงออกนัน้จะมลีกัษณะอาการอยางไร ก็
เปนไปตามสภาพจติใจ เชนความรสูกึสบายใจไมสบายใจเปนตนของเขา

นอกจากนั้น พฤติกรรมของเขาจะตื้นเขินคับแคบ หรือดํ าเนินไป
อยางลกึซึง้ซับซอนในขอบเขตกวางขวาง มีประสิทธิภาพที่จะสนองความ
ตองการของตนเองอยางไดผลหรือไมเพียงใด ก็ยอมขึ้นตอความรอบรู 
ความเขาใจและความเฉลียวฉลาดคือปญญาของเขา พฤติกรรมจงึแยก
ออกไมไดจากจิตใจและปญญา

จติใจ ก็อาศัยพฤติกรรม เชน จิตใจจะมีความสุขเม่ือมีพฤติกรรมท่ี
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ดํ าเนินไปไดตามความตองการ หรือไดทํ าพฤติกรรมท่ีถูกใจ แตถาตองทํ า
พฤติกรรมที่ไมปรารถนา ก็จะฝนใจ มีความทุกข ถาไดทํ าพฤติกรรมท่ีชอบ
หรือเคยชิน ก็ชอบใจสบายใจ แตถาพฤติกรรมน้ันถูกขัดขวางปดกั้น ก็ไม
ชอบใจ โกรธหรือเกิดความทุกข

พรอมกันนั้น จิตใจกเ็ปนไปตามปญญา ถาคิดนึกหรือประสบสถาน
การณใดแลว ไมรวูาอะไรเปนอะไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร จะเอาอยางไร
กบัมัน จิตใจก็จะอึดอัดขัดของ เกิดความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข แตไม
วาในสถานการณใด หรือตอประสบการณใด ถารเูขาใจวามันคืออะไร เปน
อยางไร มองเห็นชัดโลงไปวาจะปฏิบัติหรือจัดการกับมันไดอยางไรแลว 
จติใจกโ็ปรงโลงสุขสบาย ถามีทุกขอยูก็พนหายหมดทุกขไป เม่ือเห็นคนอื่น
หนาตาบึ้ง พูดจาหรือมีกิริยาอาการไมสุภาพ จิตใจก็รสูึกโกรธขัดเคือง แต
พอรูวา คนนั้นเขามีปญหา มีความกดดันในใจจากแรงบีบคั้น เชนขาดเงิน
หรือกํ าลังกลุมใจเรื่องครอบครัวเปนตน พอรูขึ้นมาเกิดปญญาแลว จิตใจก็
หายโกรธเคือง กลายเปนสงสารเห็นใจอยากเขาไปชวยเหลือ จิตใจจึง
แยกกันไมไดกับพฤติกรรมและปญญา

ปญญากเ็ชนกัน จะพัฒนาหรือทํ างานไดผลดี ก็ตองอาศัยจิตใจและ
พฤติกรรม ถาจิตใจออนแอเหนื่อยหนายเฉื่อยชา เจอปญหาก็ไมสู ไม
พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็ไมพัฒนา หรือจะพิจารณาศึกษาอะไร 
จิตใจฟงุซานเล่ือนลอย ก็คิดไมออกหรือมองไมชัด แตถาจิตใจเขมแข็ง มี
ความเพียรแรงกลา เจอปญหาก็ส ู พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็
พัฒนาไดดี ย่ิงจิตใจน้ันเปนสมาธิ สงบมั่นคงแนวแน ไมมีอะไรกวนได ก็ย่ิง
คิดไดชัดเจนมองเห็นสวางโลง

พรอมกันนั้น ในการแสวงปญญา กต็องใชพฤติกรรมเกื้อหนุน และ
เปนเครื่องมือ เชนตองเดินไปยังแหลงขอมูล ตองดํ าเนินการจัดเก็บรวบ
รวมขอมูล ตองรูจักดู รูจักฟง รูจักสัมผัส ตองรจูักเขาหาผูคน รจูักพูดจา 
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ถาพูดจาสุภาพ รูจักต้ังคํ าถาม รจูกัพูดใหกระชับตรงประเด็น และโตตอบ
เปน เปนตน การแสวงปญญาก็ไดผลดี ฯลฯ โดยนัยนี้ ปญญากส็มัพันธกับ
จติใจและพฤติกรรม

การจัดการหรือจัดดํ าเนินการใหระบบความเปนไปของชีวิตทั้ง ๓ 
ดาน คือพฤติกรรม จิตใจ และปญญาน้ี สัมพันธกันในลักษณาการที่ทํ าให
ชีวิตดีงาม เปนอยอูยางไดผลยิ่งขึ้น น่ีแหละ คือการเรียนรู การฝก หรือ
การพฒันาชีวติ ทีเ่รียกวา สิกขา หรือการศกึษา และเพราะเปนการพัฒนา
หรือศึกษาอยางเปนระบบครบ ๓ ดานไปดวยกัน จึงเรียกวา ไตรสิกขา

จิตใจ และปญญา เปนเรื่องภายใน เปนสวนเฉพาะตัวของแตละ
บุคคล แตพฤติกรรมเปนชีวิตดานที่สัมพันธเกี่ยวของกับโลกภายนอก ทั้ง
กบัเพือ่นมนุษยดวยกันในสังคม และกับวัตถุทั้งหลาย เราสามารถใชพฤติ
กรรมเปนสื่อในการเขาถึงจิตใจและปญญา การพัฒนาพฤติกรรมจึงเปน
ปจจยัสํ าคัญในการพัฒนาจิตใจและปญญา

ในทางกลบักนั พฤติกรรมกเ็ปนสือ่หรอืเปนแดนทีแ่สดงออกของจติใจ
และปญญา ถาจติใจและปญญาไดมีการพฒันาอยางดี กจ็ะท ําใหคนมพีฤติ
กรรมทีดี่งามเกื้อกูล ดังน้ัน พฤติกรรมของคนจะเปนไปในทางเบียดเบียน
บัน่ทอนสังคม หรือเปนไปในทางที่สงเสริมเกื้อหนุนตอความเปนอยูและกิจ
การที่รวมกัน ก็อยทูีว่าจิตใจและปญญาไดรับการพัฒนาหรือไมเพียงใด

วินยั เอาพฤติกรรมเปนจดุเช่ือมโยงเขาสไูตรสกิขาในตวัคน หรือพดูอีก
อยางหน่ึงวา วนัิยเชือ่มโยงกบัระบบไตรสกิขาทีพ่ฤติกรรมคือดานศลีของคน

อาจพูดดวยอีกสํ านวนหนึ่งวา วินัย คือการจัดระบบพฤติกรรม 
หรือการจัดระบบชีวิตและสังคมที่จะสงเสริมพฤติกรรมของคน เพ่ือชวยให
เขาพัฒนาในไตรสิกขา

จากจุดเร่ิมที่พฤติกรรม เม่ือประชาชนไดอาศัยสภาพแวดลอมแหง
ระบบชวีติและสงัคมทีเ่กือ้หนนุตอการพฒันาชวีติของตน และไดพัฒนาทาง
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ดานจติใจและปญญามากขึน้ ตัวเขาเองกจ็ะมชีีวติทีดี่งามมีความสขุมากยิง่ขึน้
พรอมกบัทีภ่าวะทีพั่ฒนาแลวทางดานจติใจและปญญาน้ัน กจ็ะสงผลออกมา
ทางดานพฤติกรรม ทํ าใหเขามีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งประณีตเกื้อกูล
หนุนเสรมิสรางสรรคสงัคมใหเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือโอกาสตอการพัฒนา
ชีวติของเพือ่นมนษุย โดยทีตั่วเขาเองจะเปนผปูกครองตนเองได และปฏบิติั
ตามกฎหมายอยางเปนขอหมายรูรวมกัน ทํ าใหวินัย ไมวาจะในความ
หมายของระเบียบระบบที่จัดต้ังก็ตาม ขอกํ าหนดในการจัดต้ังคือกฎหมาย
ก็ตาม หรือการจัดการใหเปนไปตามระเบียบระบบนั้นคือการปกครองก็
ตาม ไดผลตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริง อยางม่ันคงยั่งยืน

นติศิาสตร เกีย่วของโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย หมายความ
วา พฤติกรรมหรือชีวิตดานศีล เปนแดนสัมพันธของนิติศาสตร แตการจัด
สรรดานพฤติกรรมหรือศีลอยางเดียว ไมเพียงพอแกการสรางสรรคและ
ดํ ารงรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติ

การท่ีนิติศาสตรใชศีลหรือพฤติกรรมเปนแดนเช่ือมโยงสงผลเขาสู
แดนแหงจิตใจและปญญา ทํ าใหเกิดการพัฒนาคนอยางเต็มทั้งระบบ โดย
สื่อสมมติสูตัวธรรมอันเปนความจริงแทในธรรมชาติใหสํ าเร็จได น่ีตางหาก
ทีเ่ปนคุณคาที่แทจริงของนิติศาสตร

ถาการปกครองและกฎหมายขาดจดุหมายในการพัฒนามนุษย คือ
การปกครองและกฎหมายน้ันไมเปนเครื่องมือสื่อสิกขา พอสังคมสงบเรียบ
รอยและมีความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความลุมหลงเพลดิเพลนิ
มัวเมา ความเฉือ่ยชาประมาท และความขดัแยงในหมูชนกจ็ะแพรหลาย
ขยายตวั ตอจากนั้น สังคมก็จะเลื่อนไหลลงไปในกระแสแหงความเสือ่ม 
หรือวนเวยีนอยใูนวงจรแหงความเจริญแลวกเ็สือ่ม เชนเดียวกบัอารยธรรม
เกาๆ เชน กรีก และโรมัน เปนตน ทีล่มสลายไปแลวในอดตี

เร่ืองน้ีจะตองสํ านึกตระหนักกันใหมาก เพราะสังคมที่เจริญขึ้นใน
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ทางเศรษฐกิจที่พร่ังพรอมและความเปนอยูที่สงบเรียบรอยมั่นคงถึงระดับ
หน่ึงแลว ความโนมเอียงทีจ่ะประมาทมัวเมาจะแรงเขมมาก จนแมแตจะมี
มาตรการในการพัฒนาทางจติปญญาอย ูกยั็งยากทีจ่ะชสูงัคมนัน้ไวได

ยอนมาดูการจัดต้ังสังฆะ ในฐานะเปนสังคมที่เกิดจากวินัยเปนตัว
อยาง ดังที่กลาวแลววา มนุษยจะไดผลดีจากกฎธรรมชาติไดก็โดยที่มีการ
จดัต้ัง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเม่ือทรงเขาถึงความจริงในกฎธรรมชาติ 
รูความจริงน้ันแลว ทรงเห็นวามนุษยจะไดประโยชน เขาจะมีชีวิตที่ดีงาม 
ถาเขาเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตัวเองใหเขาถึงธรรม และเอาความรูในธรรม 
หรือในกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนย่ิงขึ้นไป

แตทํ าอยางไรจึงจะใหประโยชนน้ีเกิดเปนผลแกหมูมนุษยจํ านวน
มาก ก็จึงตองจัดต้ังขึ้นมาเปนสังฆะ เพ่ือคนที่ตองการจะฝกศึกษาพัฒนา
ตัวเองนั้น จะไดมีสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม ระบบการอยูรวมกัน 
บรรยากาศและโอกาส ที่เอ้ือเกื้อหนุนตอการเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนา
ของเขา เชนการที่จะไดเขามาอยูใกลชิดและเรียนรูจากพระพุทธเจา หรือ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงกวาตน หรือหมูบุคคลที่มีความ
ตองการและระดับการเรียนรูอยางเดียวกัน ใฝในการฝกฝนพัฒนา จะได
มาเกื้อกูลตอกันดวยการปรึกษาสังสรรค เปนตน

โดยนัยนี้จึงเกิดมี สังฆะ ขึน้มาเปนชุมชนแหงการศึกษา เพ่ือใหคน
ทีต่องการเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรม จะไดมีโอกาสเรียนรูฝก
หัดพัฒนาดังกลาวแลว และเปนศูนยกลางที่บุคคลภายนอกที่ตองการ
เรียนรูจะเขามาหาในฐานะเปนแหลงของการศึกษา และพรอมกันนั้น พระ
ทีมี่ความรู ไดเลาเรียนสูงขึ้นไปหรือเขาถึงธรรมแลว ก็จะออกจากศูนย
กลางน้ี ไปใหความรูเพ่ือการศึกษาของประชาชน

น้ีคืองานของวินัย ทีท่ ําใหมีการจัดต้ังขึ้นเปนสังฆะ โดยมีหลักแหลง
ที่เรียกวา วัด ซึง่กคื็อชุมชนที่เปนแหลงแหงการศึกษาน่ันเอง
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รวมความวา การใชวนัิยจดัต้ังสงัฆะคอืสงฆขึน้มาน้ัน มีจดุมุงหมายนี ้
คือเปนการจดัระบบความเปนอยู สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศตลอดจน
ระบบความสมัพันธในการท ํากจิการรวมกนัทกุอยาง ใหเปนสภาพเอือ้ตอการ
ทีแ่ตละบุคคลผูเขามาสูชุมชนนี้ จะไดมีโอกาสที่จะศึกษา เรียนรู พัฒนาตน
เองใหดีขึ้น เพ่ือเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น นีค้อืวัตถุประสงคของวินัย

เพราะฉะนั้น การปกครองที่มีกฎหมายเปนเครื่องมือจัดสรรสังคม
เพ่ือใหมนุษยอยูกันโดยสงบเรียบรอยนี้ จึงมีความมุงหมายเพื่อใหความ
เปนอยูทีส่งบเรยีบรอยนัน้เปนสภาพทีเ่อ้ือตอการทีแ่ตละบคุคลในสงัคมนัน้จะ
ไดมีโอกาสเรยีนรู ฝกหดั ศึกษา พัฒนาตนใหเขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ๆขึน้ไป

หมายความวา เราตองการใหหมูมนุษยมีชีวิตที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ก็จึง
จดัใหมีการปกครองโดยวางขอกํ าหนดเปนกฎหมายขึ้นมา เชน ที่พระพุทธ
เจาทรงปกครองสงฆดวยวินัย ซึ่งมาจัดสรรใหความเปนอยู การดํ าเนิน
ชีวติ สภาพแวดลอม การท ํากจิการรวมกนั ประสานกนัเปนระบบที่เกือ้กลูตอ
การพฒันาชวีติของหมูมนุษยไปสูความดงีามสงูสดุทีเ่ปนจดุหมาย

ถาไมมีจดุหมายนี ้ ความเปนระเบยีบเรยีบรอยกไ็มมีความหมายที่ชัด
เจนเพียงพอ ไมม่ันคงยั่งยืน และไมเปนประโยชนแทจริงแกหมูมนุษย

การปกครองที่แท และกฎหมายที่ถูก
ตองมีจดุหมายสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย

เม่ือสงัฆะ คือสงฆขยายใหญขึ้น มีพระภิกษุจํ านวนมากขึ้น ในการ
ปกครองตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติใหพระภิกษุผบูวชใหมแตละรูปมี
อุปชฌาย คือเม่ือจะบวชตองมีอุปชฌาย

อุปชฌาย แปลวา ผูดูแล ซึ่งเรามักจะมองในแงวาเปนผูปกครอง 
แตเม่ือมองใหตรงแทตามความหมายของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา 
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อุปชฌายมีขึ้นเพราะวา บุคคลใดก็ตามเม่ือสมัครเขาบวชมีชีวิตเปนภิกษุ
อยูในชุมชนนี้ ก็ถือเปนการตกลงวา จะเขามารับการฝกฝน มาเรียนรู มา
สกิขาคือศึกษา โดยเฉพาะผูที่บวชเขามาใหม ยังไมรูหลักการ แนวทาง
และวธิกีารในการศึกษาปฏิบัติ จํ าเปนจะตองไดผูดูแลแนะนํ าใหความรูพ้ืน
ฐานเบื้องตน ย่ิงเม่ือมาอยูรวมกันมากๆขึ้น ก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมน้ัน
บางบุคคลเขามาแลวอาจจะเควงควางเลื่อนลอย ไมไดรับการแนะนํ าให
ฝกฝน ศึกษา เรียนรู แลวก็จะไมไดประโยชนจากสงัฆะที่พระพุทธเจาต้ัง
ขึน้เทาที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายขึ้นมา

อุปชฌาย เปนเหมือนผูค้ํ าประกันตัวผูบวชตอที่ประชุมสงฆในการ
บวช กลาวคือ แมวาที่ประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลที่สมัครเขามา 
มีคุณสมบัติ ควรรับเขาบวชได แตที่ประชุมสงฆก็ตองการใหมีคนที่จะรับ
ผดิชอบชวยดูแลผูที่บวชใหมน้ัน ก็จึงมีอุปชฌายมาเปนผูประกันตอสงฆ ที่
จะใหความม่ันใจแกสงฆหรือที่ประชุมวา บุคคลผูน้ีเม่ือบวชเขาไปแลวจะไม
เควงควาง ขาพเจาจะเปนผูดูแล เพ่ือใหม่ันใจวาเขาจะไดรับการศึกษา

โดยนัยนี้ จึงเหมือนวาไดเกิดการปกครองขึ้นเปนระดับขั้น ต้ังแต
พระพุทธเจาผูทรงปกครองสงฆใหชุมชนทั้งหมดดํ าเนินไปในระบบแหงไตร
สิกขา จนถึงพระอุปชฌายผูดูแลใหพระภิกษุที่บวชเขามาใหมในปกครอง
ของตนแตละรูปไดรับการศึกษา

เพราะฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาจึง
เปน การปกครองเพื่อการศึกษา หมายความวา การปกครองและความ
สงบเรียบรอยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปน
เพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหง
การศกึษา หรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษา จงึถือเปนคติไดวา 
การปกครองที่มีขึ้นเปนเรื่องของการศึกษา และเพ่ือการศึกษาทั้งสิ้น

ในสงัคมไทยยคุกอนๆ จะเหน็ไดชัดวา ความสมัพันธระหวางผูปกครองกับ
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ผูใตปกครองจะเปนแบบอาจารยกับศิษย เชน เจาอาวาส เราเรียกวา 
“อาจารย” คือผูที่สอน แนะนํ า ชวยใหเกิดการเรียนรูและฝกฝนตางๆ ดัง
ทีเ่รายังเรียกเจาอาวาส ติดมาถึงปจจุบันนี้วาเปนอาจารย ทั้งๆที่เด๋ียวน้ี
ทานไมคอยไดทํ าหนาที่น้ันแลว เพราะสังคมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป

ความจริงน้ัน การศึกษาน่ันแหละครอบคลุมการปกครองอยูในตัว 
กลาวคือ ในความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยน้ัน เม่ือ อาจารยสอน 
และศิษยเปนผูไดรับความรู อาจารยก็กลายเปนผูปกครองโดยมีลูกศิษย
เปนผูใตปกครอง การปกครองของอาจารย ก็คือการคอยดูแลใหศิษยอยู
ในความดีงาม และฝกฝนเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป เขากับหลักการที่วาการ
ปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพื่อการศึกษา 
และในที่สุด การปกครองก็เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และ
เพ่ือการศกึษา ดังทีเ่หน็กนัอยูวา อาจารยปกครองศษิยดวยการศกึษา ซึ่ง
เปนการปกครองในตัว ดวยความสัมพันธระหวางครูกับศิษย ที่มีความ
เคารพเปนหลักประกัน ทํ าใหมีความเชื่อถือและเชื่อฟงดวยดี

ถาไมปกครองดวยการศึกษาอยางน้ี กต็องปกครองดวยอ ํานาจ เม่ือ
ปกครองดวยอ ํานาจกเ็กดิความรูสกึในเชิงปฏปิกษ ทีเ่อียงไปในทางทีจ่ะขดั
แยงกัน เชน ในการปกครองสงฆปจจุบันนี้ เม่ือการศึกษาเสื่อมโทรมลง ก็
ตองหนัไปเนนการปกครองดวยอํ านาจ เจาอาวาสมอํี านาจเปนผูปกครอง มี
กฎเกณฑขอบังคับเปนเครื่องมือ พระลูกวัดอยูใตปกครองตองทํ าตาม

ผูใตปกครองเหลาน้ันไมมองวาผูปกครองคือผูเอ้ือโอกาสเพื่อการ
พัฒนาชีวิตของตน แตมองวา ผูปกครองคือผูมาคอยบังคับ คอยกีดกั้น
เขาจากสิ่งที่ตองการจะทํ า จึงมีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษกัน ดวยเหตุน้ี 
การปกครองแบบใชอํ านาจจึงกอใหเกิดปญหา เร่ิมต้ังแตเกิดความขัดแยง
ในจติใจเปนตนไป ทํ าใหย่ิงตองเพิ่มการใชอํ านาจ ใชอาญา และจะเนน
การลงโทษมากยิ่งขึ้นตามลํ าดับ ไมใชเปนการปกครองแบบพยายามสราง
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คนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกํ าจัดคนเลว
การปกครองในทางบานเมืองทีเ่ปนแบบนี ้ กจ็ะเปนเชนเดยีวกนั กลาว

คือ เม่ือหลกัการเพ่ือจดุหมายทีแ่ทเลอืนหายไปแลว ทกุอยางกจ็ะวปิลาสไปหมด
ดังน้ัน การปกครองในสมัยนี้ของพระสงฆ เราจึงเห็นวาไมคอยได

ผล เพราะไดกลายมาเปนการปกครองเพ่ือการปกครอง คือปกครองแบบ
ใชอํ านาจ พระลูกวัดจะมีความรูสึกตอเจาอาวาสแบบเปนปฏิปกษ อยาง
นอยก็รสูกึวาเปนผูขัดขวางผลประโยชนที่ตองการ แลวใจก็ไมรับ ความ
สมัพันธที่ดีก็ไมมี เพราะฉะนั้น ก็จะมีความรูสึกในทางที่อยากจะหรือหา
ทางที่จะละเมิดอยูเสมอ

ถาจะเอาระบบที่ถูกตอง จะตองรตูระหนักในหลักการวา การศึกษา
คือเนื้อหาสาระของชีวิตแหงความเปนพระภิกษุ การปกครองเปนเครื่อง
มือรับใชการศึกษา คือเปนการจัดระบบความเปนอยูความสัมพันธและ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตใหเขาถึงความดีงาม
และประโยชนสุขที่สูงขึ้นไป เม่ือครูอาจารยปกครองลูกศิษย ก็เปนการ
ปกครองดวยการศึกษา และเพ่ือการศึกษา

เราอาจจะเลียนศัพท ของประชาธิปไตยที่บอกว า ระบอบ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชา
ชน แลวเราก็พูดวา ในพระพุทธศาสนา การปกครอง คือการปกครองที่
เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา หลักการนี้ชัด
เจนมาก การที่เราจัดระบบการปกครองดวยวินัย หรือดวยกฎหมาย ก็เพ่ือ
เอ้ือตอชีวิตบุคคลที่เขาจะไดพัฒนา เรียนรู มีการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให
สามารถเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

รวมความวา วินัย มีความหมาย
• ทั้งในแงบุคคล วาเปนเครื่องฝกตัวของบุคคลนั้นเอง คือเมื่อ

บคุคลนั้นนํ าหลักการนี้มาประพฤติปฏิบัติ วินัยก็เปนเครื่องมือ
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ของเขาในการที่จะไดเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนเอง และ
• ในทางสังคม วาเปนการสรางสภาพเอ้ือตอการพัฒนาชีวิต ที่

ทัง้ตัวเขาเองและคนอื่นมีสวนรวมไดประโยชนดวยกัน
เปนอันวาไดความหมาย ๒ อยาง ดังน้ัน วินยั ในทางพระพุทธศาสนา 

จงึแปลวา การฝก หรอืการน ําไปใหวเิศษ และโดยนยันี้ ตามความหมายใน
พระพุทธศาสนา กฎหมายจงึเปนเครือ่งฝกมนุษยหรือเปนเครือ่งมือพัฒนาชวีติ

ถาเราไมมองวินัยและกฎหมายเปนเครื่องฝก แลวคนจะมอง
กฎหมายและวินัยในความหมายอยางไร อยางแรกที่จะมองคือ มองเปน
เคร่ืองบังคับหรือบังคับควบคุม

ถาพลเมืองมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับเม่ือไร ก็เรียกวาฐานเสีย
เม่ือนัน้ เพราะคนจะมคีวามรสูกึขดัแยง (เชนขดัแยงตอความสะดวกสบาย
ขัดแยงตอความพอใจชอบใจสวนตัว ตลอดจนขัดขวางผลประโยชนของ
ตัว) ฝนใจ และจึงมีความคิดโนมไปสูการที่จะละเมิดอยูเสมอ

มีกฎหมายไวจัดการปกครอง
เพื่อทํ าใหเกิดสังคมดี ที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม

ในทางพุทธศาสนานั้น ฐานเบื้องแรกคือการเร่ิมจากจุดที่มองวา 
วินัยเปนเครื่องฝกมนุษย หรือเปนเครื่องพัฒนาชีวิต เพราะการท่ีเขามาอยู
รวมชุมชนนี้ ก็คือการที่จะไดสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม บรรยากาศ 
และโอกาสจากระเบียบและระบบการทุกอยาง ที่จะชวยเกื้อหนุนการเรียน
รูฝกศึกษาพัฒนาตัวเราทุกคนใหเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น 
วนัิยจึงเปนเครื่องฝกตน พรอมทั้งเปนเครื่องชวยใหไดสภาพแวดลอมและ
ระบบการอยูรวมกันที่เอ้ือตอการฝกตัวน้ัน น่ีเปนการมองมนุษยในฐานะ
เปนสัตวผูตองศึกษาดังที่กลาวมาแลว
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ถงึตอนนี้ ขอใหยอนกลับไปมองความหมายขอที่ ๓ ของวินัย ที่
หมายถึงการปกครอง ที่ไดกลาวไววา

“ช้ันที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นเปนเครื่อง
มือสรางโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดีย่ิงขึ้น หรือการชักนํ าดูแลใหคนใช
ระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํ านวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ

ข) การใชระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้น้ันเปนเครื่อง
มือบงัคับควบคมุคนใหอยใูนความสงบเรยีบรอย หรือการบงัคบัควบคมุคนใหเป
นอยแูละประพฤตปิฏบิติัดํ าเนินกจิการตามระเบยีบและระบบทีจ่ดัวางขึน้น้ัน”

ตามทีก่ลาวมาจะเหน็วา การปกครองทีแ่ทถกูตองตามหลกั คือขอ ก)
ทีว่าเปนการใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่องมือเสริมสราง
โอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งเปนการปกครองที่เปนเครื่องมือของ
การศกึษา หรือเปนการปกครองทีเ่อ้ือหรอืนํ าคนใหพัฒนาชวีติสคูวามดีงาม

แตคนจํ านวนมากมักมองการปกครองตามความหมายในขอ ๓. ข) 
ทีว่า เปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรืออยางนอย
กค็วบคุมคนใหปฏิบัติตามระเบียบระบบนั้นๆ ซึ่งเปนการปกครองแบบเนน
อํ านาจ และเปนการปกครองที่เปนจุดหมายในตัวของมันเอง ซึ่งมิใชเปน
การปกครองที่ถูกตอง จัดเปนการปกครองแบบกิจการชํ านาญพิเศษ
เฉพาะทาง ไมชวยเชื่อมโยงไปสูจุดหมายที่ดีงามสูงขึ้นไป

ถาการปกครองเปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในระเบียบ กฎหมาย
กเ็ปนเครื่องมือบังคับควบคุมคน

ถาการปกครองเปนการชักนํ าดูแลชวยเสริมสรางโอกาสใหคนฝก
ศึกษาพัฒนาตน หรือสรางสภาพเอื้อตอการฝกศึกษาพัฒนาตนของคน 
กฎหมายก็เปนเครื่องมือสรางสรรคสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของคน 
รวมทั้งเปนเครื่องมือฝกศึกษาพัฒนาตนของแตละคน
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เม่ือเราแยกวินัยออกมาเปนขอๆ จะยิ่งเห็นความหมายนี้ชัดเจน 
วินัยเปนชื่อรวม ซึง่อาจจะเทียบไดกับคํ าวาประมวลกฎหมาย วินัยไมใชกับ
ขอบัญญัติแตละขอ บทบญัญตัิแตละขอไมเรียกวาวินัย บางครั้งเราอาจ
สบัสน วนัิยเปนศพัทเอกพจน ไมมีการใชเปนพหพูจน นอกจากแยกเปนระบบ
หรือแบบแผนใหญๆคนละอยาง เชน วินัยของภิกษุ และวินัยของภิกษุณี

วินยั คือระบบทัง้หมด ซึง่ตองประสานเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั บนฐาน
แหงธรรมคือความจรงิของกฎธรรมชาต ิ ตามทีไ่ดกลาวไปแลว ระบบนีแ้ยก
ยอยออกไปเปนขอๆ คลายกบัมาตราในกฎหมาย แตละขอเรยีกวา “สิกขาบท”

คํ าวา “สิกขาบท” น้ันบอกทัศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
นิติศาสตรชัดเจน

สกิขาบท คือ สิกขา + บท  บท คือขอ และ สิกขา คือศึกษา 
สิกขาบท จงึแปลวา ขอศึกษา หรือ ขอฝก กฎแตละขอที่บัญญัติขึ้นมาใน
วนัิยเปนขอศึกษาทั้งสิ้น

ถาพระภิกษุเรียนรูพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง จะตองมองกฎหรือ
พุทธบัญญัติตางๆไมใชเปนขอบังคับ แตตองมองในความหมายวาเปนขอ
ฝกตน หรือเปนขอศึกษา คือเปนสิกขาบท คลายๆกับเปนแบบฝกหัด (ใน
ภาษาปจจบุนั) ขอก ําหนดทกุอยางในวนัิยเปน สกิขาบท คือขอฝกตนทัง้สิน้

แมแตหลักความประพฤติที่ใหคฤหัสถปฏิบัติ ที่เรียกวา “ศีล” กเ็ปน
คํ าทีเ่รียกกันตามภาษาชาวบาน ไมเปนทางการ ถาสังเกตจะเห็นวา เวลา
ทีโ่ยมขอศีล จะกลาววา “ปญจะ สีลานิ ยาจามะ” แตเวลาที่พระให พระ
จะสรุปวา  อิมานิ ปญจะ สิกขาปทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ เปนตน ซึ่ง
ฟองชัดวา ศีล เปนคํ าที่ชาวบานเรียก แตพระเรียกวา สิกขาบท โยมขอ
ศลี พระใหสิกขาบท (โยมขอศลี พระบอกใหต้ังใจถือปฏิบัติเอาแลวจะเกิด
เปนศีลขึ้นในตัวเอง)

ขอใหสังเกตสิกขาบทแตละขอ เชนวา ปาณาติปาตา เวระมะณี
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สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษา
ทีจ่ะเวนจากการท ําลายชวีติ อะทนินาทานา เวระมะณสีกิขาปะทัง สะมาทยิามิ
แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษาที่จะงดเวนจากการถือเอา
ของทีเ่ขาไมไดให ดังน้ีเปนตน ทุกขอเปน สิกขาบท หมายความวา พระ
พุทธศาสนามองมนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา เพราะฉะนั้น มนุษยจะมีชีวิตที่
ดีงามไดก็ตองฝก ตองศึกษา สิกขาบททั้ง ๕ ที่เรียกกันวาศีล ๕ ขอนี้ เปน
ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหชีวิตดีงามยิ่งขึ้น ไมใชขอบังคับ

เปนอันวา วนัิยแยกยอยออกเปนขอๆ เรียกวา “สกิขาบท” น้ีคือ
ขอบงชัดวา เรามองวินัย ตัวบทกฎหมาย บทบัญญัติตางๆ เปนเรื่องของ
การศึกษาหรือการพัฒนาชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น

เม่ือใดเราปฏิบัติตามสิกขาบทไดแลว ต้ังอยูในวินัย จึงจะเปนผูมีศีล 
ศีลคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามวินัย  หมายความวา ศีลเกิดขึ้นที่ตัว
คนเมื่อเขาปฏิบัติตามหรือต้ังอยูในวินัย

ในภาษาไทยเวลานี้สับสนมาก วินัยกับศีลก็แยกกันไมออก ศีลกับ
สกิขาบทก็ใชกันสับสน

วินัย คือการจัดต้ังวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑกติกา ที่เปนขอกํ าหนดในการจัดต้ัง รวมทั้ง
การจัดการใหคนประพฤติปฏิบัติ หรือใหกิจการดํ าเนินไปตามตัวบท
กฎหมายเปนตนนั้น

เม่ือคนตั้งอยูในวินัย โดยปฏิบัติตามสิกขาบท กเ็ปนผูมีศีล  ศีลจึง
เปนคุณสมบัติของคน เปนสภาพการฝกฝนพัฒนาที่อยูในตัวคน

สรุปอีกคร้ังหนึ่งวา วินัย เปนระเบียบชีวิตและระบบกิจการของ
สงัคมมนุษย ที่จัดต้ังขึ้นมาดวยปรีชาญาณท่ีเขาถึงความจริงของกฎธรรม
ชาติ เพ่ือใหมนุษยไดประโยชนจากธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาติน้ัน
และจะไดมีชีวิตที่ดีงาม วินัยจึงตองต้ังอยูบนฐานของความเขาใจในความ
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จริงน้ัน และการที่มนุษยจะเขาถึงความดีงามนี้ได มนุษยจะตองเรียนรู 
ตองฝกหัดพัฒนาตน วินัยเปนเครื่องมือพัฒนา ที่จะนํ าพามนุษยใหเขาถึง
ธรรม และไดประโยชนจากธรรมนั้น

ถามองเชนน้ี ก็จะเห็นความหมายของวินัยดีขึ้น

กระบวนวิธีในการบัญญัติขอกฎหมาย
กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ

เม่ือพระพุทธเจาจะทรงบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ที่มารวมกันเปน
วนัิยน้ี พระองคตรัสแสดงวัตถุประสงคทุกครั้งวา ที่ทรงบัญญัติสิกขาบท 
คือ ขอฝก หรือกฎแตละขอน้ี เพ่ืออะไร ซึ่งไดแกวัตถุประสงค ๑๐ 
ประการ (วินย.๑/๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑) จดัไดเปน ๕ หมวด คือ

๑. เพ่ือประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๒. เพ่ือประโยชนแกตัวบุคคล
๓. เพ่ือประโยชนแกชีวิตของมนุษย
๔. เพ่ือประโยชนแกประชาชนทั่วไปในสังคมใหญที่แวดลอม
๕. เพ่ือประโยชนแกตัวพระศาสนา
ทัง้ ๕ หมวดน้ีแยกยอยเปนหมวดละ ๒ ขอ ดังน้ี
๑. เพ่ือประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๑.๑ “สงัฆสุฏุตายะ” เพ่ือความยอมรับวาดีแหงสงฆ คือ เพ่ือ

ความดีงามของสถาบันสงฆทั้งหมดโดยสวนรวม ที่จะมีความเรียบรอย อยู
กันดวยดี ดวยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแหงการยอมรับรวมกัน ที่วา  
“ยอมรับวาดีแหงสงฆ” หมายความวา พระพุทธเจาไมใชวิธีบังคับขืนใจ 
แตทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อผลดีรวมกัน และโดยความยอมรับรวมกัน

๑.๒ “สงัฆผาสุตายะ” เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ ไมใชเฉพาะแต
อยูเรียบรอยดี ตองอยูสบายดวย และเปนความสบายของสวนรวม
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๒. เพ่ือประโยชนแกตัวบุคคล
๒.๑ เพ่ือกํ าราบคนหนาดาน (ทุมมังกุ = ผูเกอยาก)
๒.๒ เพ่ือความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก

พูดสัน้ๆวา เพ่ือสงเสรมิคนทีป่ระพฤติดี และก ําราบคนทีป่ระพฤติช่ัว 
หรอืเพือ่ปดชองคนราย-ใหโอกาสคนดี

๓. เพ่ือประโยชนแกชีวิตของมนุษยเอง คือค ํานึงถึงผลดีและผล
รายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย เชน เร่ืองความดี ความชั่ว เปนตน โดยมุง
ทีจ่ะสรางสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงาม

๓.๑ เพ่ือปดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปจจุบัน
๓.๒ เพ่ือปองกันผลเสียหายที่จะเกิดในอนาคต

๔. เพ่ือประโยชนแกประชาชนทั่วไป คือ เพ่ือผลดีแกจิตใจของ
ประชาชน ท ําใหคนมจีติใจผองใสดวยอาศยัความดงีามของพระสงฆเปนสือ่

๔.๑ เพ่ือความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไมมีความเลื่อมใส
๔.๒ เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ๆขึน้ไปของประชาชนทีมี่ความเลือ่มใสอยูแลว

สองขอน้ีมุงเพ่ือประโยชนแกประชาชนเอง เพราะวาความสัมพันธ
ระหวางพระศาสนากับประชาชนมีจุดเร่ิมตนอยูที่ทํ าใหเขามีจิตใจท่ีสงบ 
แชมช่ืน สบาย ผองใส เกิดศรัทธา มีปติและความสุข เปนกุศลพื้นฐานที่
จะน ําไปสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป

๕. เพ่ือประโยชนแกตัวพระศาสนา
๕.๑ เพ่ือใหสัทธรรม คือธรรมที่แท หรือหลักการที่แทของพระ

ศาสนา ดํ ารงอยูไดม่ันคงยั่งยืน
๕.๒ เพือ่อนเุคราะหวนัิย คือ เพ่ือชวยคํ ้าจนุใหระเบยีบแบบแผน

และระบบการตางๆ เกดิมีผลในการปฏบิติัตามหลกัการอยางหนักแนนม่ันคง 
เปนไปตามวตัถปุระสงคอยางยัง่ยืน (เพ่ือใหวนัิยเกดิผลสมวตัถปุระสงค)
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แตละครัง้ที่พระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบท พระองคจะทรงแถลงวัตถุ
ประสงคเหลาน้ีทุกคร้ัง เพราะฉะนั้น จะขอเลาวิธีบัญญัติสิกขาบทในพระ
วนัิยของพระพุทธเจา (วินัยคือรวมสิกขาบททั้งหมด)

กลาวตามวิวัฒนาการในสังฆะ เม่ือสงฆคือชุมชนของพระภิกษุยัง
เลก็อยู (เม่ือพระพุทธเจาต้ังสงฆใหมๆ) บุคคลที่เขามาในตอนแรกรูชัดใน
วัตถุประสงคของชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมนี้วา เราเขามาเพ่ือจะ
พัฒนาชีวิต ดวยการเรียนรู และฝกตนในไตรสิกขา เพ่ือเขาถึงชีวิตที่ดีงาม
ทีป่ระเสริฐ ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือวา มนุษยจะประเสริฐ
ดวยการฝก ถาไมฝกหาประเสริฐไม ผูที่ฝกแลวหรือศึกษาแลวเปนผู
ประเสริฐสุด แมย่ิงกวาเทพเจา

หลักการของพระพุทธศาสนามีอยางไร ผูเขามารูตระหนักชัดเจน
อยูแลว ดังน้ัน สงัฆะในระยะแรกจงึดํ ารงอยโูดยไมมีกฎหรือขอบงัคับ วนัิยมี
อยูโดยหลักการอยางเปนไปเอง วินัยมีอยูแลวทั้งๆที่ไมมีสิกขาบท มีแต
เพียงหลักการ และขอนัดหมาย หรือขอหมายรูรวมกันตามหลักการนั้น

ใหต้ังขอสังเกตวา วินยั ไมจํ าเปนตองมีสิกขาบท คือมีระบบแบบ
แผนโดยไมตองมีขอบัญญัติ หรือมีการปฏิบัติตามหลักการโดยไมตองมีขอ
กํ าหนด

ตอนแรกมีวินัยโดยไมตองมีสิกขาบท พระก็อยูกันไดดวยดี โดยถือ
หลกัการ ปฏิบัติไปตามหลักการ มีหลักการเปนเครื่องรักษาควบคุม ดัง
ปรากฏวา ในวันอุโบสถ เม่ือภิกษุทั้งหลายประชุมกัน พระพุทธเจาก็ทรง
แถลงหลักการของพระพุทธศาสนา เปนการทบทวนวาพระพุทธศาสนามี
อุดมการณอยางนี้ มีหลักการอยางน้ี (พูดสั้นๆ วา มีแตโอวาทปาติโมกข
คือหลักการแมบท ไมมีอาณาปาติโมกข คือกฎหมายแมบท) ทรงปฏิบัติ
เชนน้ีตลอดมาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป จนกระทั่งเม่ือมีการบัญญัติ
สกิขาบทแลว จึงทรงบัญญัติใหภิกษุทั้งหลายประชุมกันทบทวนตรวจสอบ
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ความประพฤติดวยสิกขาบทเหลาน้ัน (พูดสั้นๆ วา ตอจากนั้นจึงมีอาณา
ปาติโมกข) (องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๐/๒๐๗; วินย.อ.๑/๒๑๒, ๒๑๔, ๒๔๘; อุ.อ.๓๑๙)

ขอยกตัวอยางหลักการใหญๆ เชนที่เรานํ ามาสวดกันวา “ไมทํ าช่ัว 
ทํ าความดี ทํ าจิตใจใหผองใส” หรือ “นิพพานเปนบรมธรรม” หรือ 
“บรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีลักษณะสํ าคัญคือเปนผูไมทํ ารายใคร ไม
เบียดเบียนใคร” หลักการเหลาน้ีพระพุทธเจาทรงแถลงทบทวนกับที่
ประชมุของพระสงฆ โดยไมมีขอบัญญัติยอยละเอียดลงไปเปนกฎขอบังคับ
ทีจ่ะลงโทษแกผูทํ าผิด พระสงฆในระยะแรกอยูกันดวยหลักการ

 ความเปนมาของการที่จะบัญญัติสิกขาบทมีเร่ืองราวที่นาสนใจวา 
(วินย.๑/๗-๘) คร้ังหนึ่งพระสารีบุตรซึ่งเปนอัครสาวกของพระพุทธเจา ไดทูล
ถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับศาสนาของพระพุทธเจาในอดีตที่พูดถึงในขณะ
น้ัน ซึ่งมีพระพุทธเจาที่ออกพระนาม ๕ พระองค

พระสารบีตุรทลูถามวา ศาสนาของพระพทุธเจาพระองคไหนทีม่ั่นคง
ย่ังยืน ของพระองคไหนไมม่ันคงยัง่ยืน พระพุทธเจาตรัสตอบวา ศาสนา
ของพระวปิสส ี พระสขิ ี และพระเวสสภ ู ต้ังอยูไมนาน ไมม่ันคงยัง่ยนื แต
ศาสนาของพระกกุสนัธะ และพระโกนาคมนะ ต้ังอยูม่ันคงยัง่ยนืยาวนาน

พระสารีบุตรทูลถามตอไปวา เพราะเหตุใดศาสนาของ ๓ พระองค
แรกจึงไมม่ันคงยัง่ยืน และเพราะเหตุใดของ ๒ พระองคหลังจึงม่ันคง
ย่ังยนื  พระพุทธเจาตรัสเฉลยวา  เพราะวา พระพุทธเจา ๓ พระองคที่
ออกพระนามมาขางตนนั้น ไมคอยจะไดทรงสั่งสอน และมีคํ าสอนที่เปน
หลักการตางๆนอย อีกทั้งไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว และไมไดมีการ
ประชมุทบทวนประมวลบทบัญญัติที่เรียกวา “ปาติโมกข” ตางจากศาสนา
ของพระพทุธเจา ๒ พระองคหลงั ซึง่มีคํ าสัง่สอนมาก มีการบญัญัติสกิขาบท
คือตราขอกฎหมายไวเปนแบบแผน เรียบรอย

พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบวา พระภิกษุทั้งหลายมาจากชาติ
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ตระกูลตางๆกัน ภูมิหลังตางๆกัน เหมือนกับดอกไมนานาพันธุที่เขานํ ามา
วางบนพ้ืนกระดาน ถาไมไดรอยไวดวยเสนดาย ลมมาก็พัดกระจุยกระจาย 
แตถาเอาดายรอยไวก็จะคุมกันอยู แมลมพัดมาก็จะไมกระจุยกระจาย

ส ําหรับพระพุทธเจาพระองคน้ี เวลานั้นมีหลักคํ าสอนมากแลว แต
ยังไมไดบัญญัติสิกขาบท พูดงายๆวากฎหมายยังไมมี พระสารีบุตรจึงทูล
อาราธนาวา ถาเชนนั้น เพ่ือจะใหพระศาสนาของพระองคในบัดน้ี ม่ันคง
ย่ังยนืตอไป ขอใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสตอบวา 
“ยังไมถึงเวลา”

พระพุทธเจาทรงทราบดีวาเม่ือใดจะถึงเวลา คือเม่ือมีเหตุเกิดขึ้น มี
ขอเสยีหายเกิดขึ้น จึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท และขอเสียหายตางๆ น้ันจะ
เกิดขึ้นเมื่อ สงัฆะนี้

๑. ต้ังมาไดเปนเวลายาวนานพอสมควร
๒. ขยายตัวใหญโตขึ้น
๓. มีผลประโยชนเกิดมากขึ้น
เม่ือนั้นแหละจะเกิดปญหามีขอเสียหายขึ้นมา และจะทรงบัญญัติ

สิกขาบท น้ีเปนแนวทัศนะอยางหน่ึงของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
นิติศาสตร

ผลประโยชนเปนเรื่องใหญที่พระพุทธเจาทรงเนนความสํ าคัญ น่ีคือ
เร่ืองของมนุษย แมแตในพระสูตรที่ตรัสถึงการปกครองของมนุษย ก็ตรัส
วา แตเดิม มนุษยยังไมมีการปกครอง ตอมามีผูคนจํ านวนมากขึ้น และมี
ผลประโยชนเกิดขึ้น ซึ่งในยุคแรกเปนเรื่องของพืชผลในที่ดิน จึงมีการจัด
แบงสรรปนเขตท่ีดิน และตอมาก็เกิดมีการขัดแยงแยงชิงผลประโยชนในที่
ดินนั้น จึงมีการตั้งผูปกครองขึ้นมา

ดวยเหตน้ีุ ในพระพุทธศาสนาจงึเลาประวติัการเกดิขึน้ของผูปกครอง
โดยถือเปนเรื่องของวิวัฒนาการในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๖๑-๖๓/๙๙–๑๐๑) ตาง
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จากในศาสนาพราหมณที่ถือวา พระพรหมเทพเจาจัดต้ังกํ าหนดผูปกครอง
มาให และเมื่อมีการปกครอง ก็ตองมีกฎเกณฑขอบังคับ อยางนอยก็คือ
ขอตกลงกัน จึงมีสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย (กฎหมายนี้ศาสนาพราหมณก็วา
เปนบัญญัติของพระพรหมเชนกัน)

ขอก ําหนดของกฎหมาย หรือสิกขาบทในวินัย ทานบัญญัติไวก็เพ่ือ
ใหไดผลตามหลักการ ดังวัตถุประสงคทั้ง ๑๐ ประการ ที่กลาวแลวขางตน 
ซึง่พูดไดวา ขอสุดทาย คือ ขอ ๑๐ เปนขอที่คุมและคลุมทั้งหมด

วตัถุประสงคขอที่ ๑๐ ตามคํ าบาลีวา “วินยานคุคฺหาย” แปลวา 
เพ่ืออุดหนุนหรือคํ้ าจุนวินัย หมายความวา บัญญัติสิกขาบท คือตรา
กฎหมายขึ้น กเ็พ่ือคํ้ าจุนระบบที่จัดต้ังไว หรือพูดอีกความหมายหนึ่งวา 
เพ่ือเกื้อหนุนการปกครอง

เม่ือผลเปนไปตามวตัถปุระสงคทัง้ ๑๐ ประการนัน้ กจ็ะเกดิสภาพ
เอ้ือโอกาสและเกื้อหนุนใหสมาชิกทุกคนของสังคม/สงัฆะ สามารถพัฒนา
ชีวิตสคูวามดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป ดังกลาวขางตน

หันกลับมาพูดเร่ืองการบัญญัติสิกขาบทวา ตอมามีเหตุไมดีไมงาม
เกิดขึ้นซึ่งพระสงฆและประชาชนติเตียน พระพุทธเจาจึงทรงเร่ิมบัญญัติ
สกิขาบท ในการบัญญัติสิกขาบทแตละขอ หรือแตละมาตรานี้ พระพุทธ
เจาทรงปฏิบัติตามลํ าดับทํ านองนี้ คือ

๑. มีพระภิกษุทํ าเร่ืองเสียหายเกิดขึ้น
๒. ประชาชนหรือพระสงฆกลาวติเตียนวาเปนสิ่งเสียหาย ไมดีไม

งามแลว เร่ืองมาถึงพระพุทธเจา
พระสงฆเองถือเปนหนาที่ พอไดยินประชาชนโจษขานวาพระองค

น้ันองคน้ีประพฤติไมเหมาะ ก็จะมีพระนํ าความมากราบทูลพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาก็ทรงเรียกประชุมสงฆ ใหพระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกัน 
และเรียกตัวบุคคลที่ทํ าความผิดเสียหายนั้นมาซักถามในที่ประชุม เม่ือ
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ยอมรบัวาเปนความจริงแลว พระพุทธเจาจะทรงชี้แจงโทษความเสียหาย
วาการกระทํ าน้ันไมดีไมถูกตองอยางไร ขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนาอยางไร เม่ือช้ีแจงเสร็จแลวจึงตรัสวาจะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงค ๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท แลวจึงทรง
บญัญัติสิกขาบท วา

“ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดง 
(เปนหลักอางอิง) ดังนี้วา . . .”
โดยนัยนี้จึงเกิดเปนขอบัญญัติที่เรียกวาสิกขาบท ขึ้นมาทีละขอ 

สกิขาบทแตละขอนัน้มีบญัญติัตนเดมิกอน หากตอมาปรากฏวายงัไมเหมาะ
เชนควรมขีอยกเวน และจะทรงปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติม ก็ทรงเรียก
ประชุมสงฆอีก แลวตรัสชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้น และปรบัแกสิกขาบทน้ันใหม

การบัญญัติครั้งแรก เรียกวา มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม สวนขอ
แกไขเพิม่เติม เรียกวา อนบุญัญตัิ สกิขาบทบางสกิขาบทจงึมีทัง้มูลบญัญติั
และอนุบัญญัติ และอนุบัญญัติน้ันอาจจะมีหลายครั้งดวย

ขอยกตวัอยางเชน ครัง้หนึง่พระภกิษุเดินทางไปกบัภกิษุณ ีประชาชน
ติเตียนวา พระเดินทางไปกบัภกิษุณ ีสงสยัวาจะเปนสามภีรรยากนั ชาวบาน
โจษขานกันไป ติเตียนใหเสียหาย พระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆและ
ดํ าเนินขั้นตอนตามแบบแผน แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ไมใหพระภิกษุ
เดินทางไกลไปไหนกับภิกษุณี น้ีเปน มูลบัญญัติ

ตอมาปรากฏวา เม่ือมีการเดินทาง ภิกษุไมยอมเดินทางรวมกับ
ภิกษุณ ี และเม่ือแยกกันเดินทาง ภิกษุณีถูกประทุษราย เกิดปญหาเปน
เร่ืองมาถงึพระพุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆ และทรงบัญญัติสิกขาบทแกไข
เพ่ิมเติมจากมูลบัญญัติวา ไมใหเดินทางรวมกัน เวนแตสมัย คือ เม่ือมีเหตุ
อันสมควร ไดแก หน่ึง เดินทางไปกับกองคาราวาน สอง มีภัยอันตราย 
(วินย.๒/๔๕๒/๒๙๐) ขอที่บัญญัติแกไขเพ่ิมเติมใหมน้ีเรียกวา อนุบัญญัติ



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

กฎหมายที่แทประสานประโยชนของบุคคลกับสังคม
และประสานสมมตขิองมนุษย เขากบัความจรงิแทของธรรมชาติ

ขอยํ้ าวา วินัยที่เราเรียกวากฎหมายนั้น ไมถือความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรอืความสงบเรียบรอยเปนจดุหมาย แตเปนการสรางสภาพเอือ้
คือ เพ่ือใหมีความสงบเรียบรอย ที่จะชวยเกื้อหนุนใหบุคคลแตละคนมี
โอกาสพัฒนาชีวิตสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป คือ เปนการสรางสภาพเอื้อ
ตอการศึกษาน้ันเอง

เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา การที่มีกฎหมายหรือมีวินัยนี้ ก็เพ่ือเปน
เครื่องสรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะพัฒนาตน คือพฒันาความสามารถที่
จะมชีีวติทีดี่ เพราะเราถอืวา มนุษยเปนสตัวทีต่องเรียนตองศึกษา ไมใชวา
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีไดเลยทันที และยิ่งกวาน้ัน ยังมีคุณคาดีงามสูงสงขึ้นไป
ทีชี่วิตมนุษยควรจะไดจะถึงยิ่งขึ้นไปๆ อีก

เปนอันวา การต้ังกฎเกณฑ หรือกติกาสังคมนี้
๑. เพ่ือสรางสภาพทีม่นุษยจะอยูกนัดวยความสงบเรียบรอยเปนอนัดี
๒. เพ่ือใหสภาพทีส่งบเรียบรอยนัน้ เปนเครือ่งเกือ้หนนุตอการทีม่นุษย

เหลาน้ันทกุๆ คนจะเขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ๆขึน้ไป คือเปนการสราง
สภาพเอือ้ตอการทีบ่คุคลจะไดพัฒนาความสามารถทีจ่ะมชีีวติทีดี่

กฎหมายไมไดมีขึน้เพยีงเพือ่สรางสภาพเอือ้ตอการมชีีวติทีดี่เทาน้ัน แต
สรางสภาพเอือ้ตอการทีเ่ขาจะพฒันาความสามารถทีจ่ะมชีีวติทีดี่ย่ิงขึน้ไปดวย

มองในแงของพระพุทธศาสนา ขอหลังนี้สํ าคัญกวา คือการจัดสรร
สภาพที่เอื้อตอการที่บุคคลจะไดพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี
เพราะเราถือตามความจริงของธรรมชาติวามนุษยเปนสัตวที่ตองเรียนรู 
ตองฝก ตองศึกษา จึงจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามตอไป

ถามองงายๆ เราอาจจะคิดวา ขอใหกฎหมายสอดคลองกับหลักศีล
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ธรรมก็แลวกัน เม่ือคนมีศีลธรรมไดก็ดีแลว คือเรายอมรับวาศีลธรรมเปน
หลักที่ดีอยูแลว เราจึงคิดวาจะทํ าอยางไรใหศีลธรรมมีผลปฏิบัติในสังคม 
เพราะวาหลักเกณฑของศีลธรรมนั้นไมมีเครื่องบังคับ อาจจะไมไดผล จึง
ตองเอากฎหมายมาชวย

ยกตัวอยางเชน เราถือวาศีล ๕ ดีแลว ถาคนประพฤติตามศีล ๕ 
หมด สังคมก็เรียบรอย แตทํ าอยางไรจะใหคนประพฤติตามศีล ๕ น้ัน ก็
ตองตรากฎหมาย รัฐก็เอาใจใสวางกฎเกณฑกติกาขอบัญญัติขึ้นมา เพ่ือจะ
ใหศีลธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับระบบศีลธรรม

แตทีจ่ริง ลึกลงไปไมใชเพียงแคน้ัน ศีล ๕ ก็เปนขอฝกคน คือแตละ
ขอเปนเพียงสิกขาบทเทาน้ัน เราจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕ ยัง
ไมถูก แตทํ าอยางไรจะเอากฎหมายมาชวยใหคนพัฒนาตนใหมีศีล ๕ หรือ
สรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะ(พัฒนาตนให)มีศีล ๕ เพ่ือจะไดสามารถเขา
ถงึชีวติทีดี่งามยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น เราจะตองมุงในแงวา จะทํ าอยางไร
ใหคนมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีตางหาก เราตองการอันนี้

เม่ือมองในแงน้ีจงึถอืวา การสรางสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการศกึษา
เพ่ือใหคนพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี เปนเร่ืองที่สํ าคัญอยางย่ิง 
การจดัระบบกิจการอะไรตางๆ ของสังคมจะมีจุดหมายรวมอยูที่น่ี

ในเร่ืองน้ี สังคมจะตองเอาอยางใดอยางหน่ึงในการที่จะตองมีจุด
หมายที่ดีงามชัดเจน ถาไมมีการสรางความรูความเขาใจและกํ าหนดจุด
หมายที่ชัดเจนไว ก็จะมีจุดหมายที่ไมรูตัว ซึ่งเปนการเสี่ยงตออันตราย 
เพราะอาจจะเปนจุดหมายที่ไมเคยนึกถึงและไมเคยยกขึ้นมาตรวจสอบ 
และกลายเปนจุดหมายที่ผิดพลาดก็ได

ทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยูในใจของตน
อยางใดอยางหน่ึง แมไมไดพูดออกมาและไมชัดแกตนเอง แตเวลาตัดสนิ
ใจทกุครัง้ จะตองมคีวามเขาใจน้ีแฝงก ํากบัอยูเบือ้งหลงั ถาความเขาใจและ
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ความมงุหมายนีไ้มไดรับการพฒันาและไมเคยจบัยกขึน้มาตรวจสอบ กอ็าจกอ
ความผดิพลาดได และกจ็ะกลายเปนการสรางผลรายแกสงัคมโดยไมรตัูว

เปนอนัวา เม่ือเราจะสรางสภาพเอ้ืออยางทีว่าน้ี เรากจ็งึจดัต้ังชุมชน
ขึ้นมา ชุมชนที่มีสภาพเอ้ือตอการศึกษาของคนคืออยางไร ถาใชศัพทพระ
กคื็อ “ชุมชนแหงกัลยาณมิตร”

หมายความวา บคุคลทีม่าอยูดวยกนั เร่ิมต้ังแตองคพระศาสดาหรอื
ผนํู า เปนกลัยาณมติรคือผทูีจ่ะชวยเกือ้หนนุผอ่ืูนในการทีจ่ะพฒันาชวีติไดดี 
ใหเปนชีวติทีเ่จริญงอกงามมคีวามสขุย่ิงขึน้ พระภิกษุทัง้หลายที่มาอยดูวย
กนั กคื็อมาชวยกนั มาเอ้ือตอกนั มาอุดหนนุกนั ใหแตละบคุคลพฒันาตนให
เขาถงึชีวติทีดี่งามยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้เราจงึสรางชุมชนแหงกลัยาณมติรขึน้

ดวยการกํ าหนดวางหรือบัญญัติสิกขาบทเหลาน้ี สิกขาบททั้งหลาย
จึงเปนทั้งขอฝกคน และเปนเครื่องมือสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตร ให
บคุคลที่เขามาอยูรวมกันเปนปจจัยเอ้ือตอกัน ในการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม ก็
คือ เพ่ือการศึกษานั่นเอง

เพราะฉะนั้น สงัฆะ คือชุมชนนี้ จึงมีประโยชนที่จะใหชีวิตของแตละ
บคุคลไดรับประโยชนจากสงัฆะ เม่ือแตละคนไดประโยชนจากสังฆะ แตละ
คนนั้นก็ตองเปนสวนประกอบหรือสวนรวม ที่จะตองชวยเอื้อเฟอเกื้อตอ
สังฆะดวยเชนกัน เปนการเอื้อตอกันระหวางสังคมกับบุคคล ไมใชขาง
เดยีว คือ ไมใชบุคคลเพื่อสังคม หรือสังคมเพื่อบุคคล

เราสรางสังคม/สงัฆะขึ้นมา เพ่ือใหมีสภาพเอ้ือตอการที่บุคคลนั้นจะ
พัฒนาตัวไดดวยดีสูการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม และสงัฆะน้ันจะดํ ารงอยูดวยดี 
กด็วยการที่บุคคลแตละคนนั้นเปนสวนรวมที่ดี เพราะฉะนั้น จึงมีหลักการ
และบทบัญญัติวา แตละบุคคลจะตองมีความสัมพันธกับสังคม/สังฆะที่เปน
สวนรวมน้ันอยางไร และก็จะมีหลักการขึ้นมาอยางหน่ึงในแงที่เกี่ยวกับ
วนัิยวา พระภิกษุจะตองถือสงัฆะเปนใหญ คือถือสวนรวมเปนใหญ
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มีพระดํ ารัสของพระพุทธเจาเองวา
“เราเคารพธรรม (คือถือหลักการแหงความจริงความถูก

ตองดีงาม ตัวกฎธรรมชาติ) แตเมื่อสงฆเติบใหญข้ึน เราก็
เคารพสงฆดวย”                                          (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑๒๕)
เพราะฉะนั้น เม่ือสงัฆะคือชุมชนสงฆขยายใหญขึ้น  พระพุทธเจา

จงึทรงมอบอํ านาจใหสงฆ ตอนแรกพระพุทธเจาทรงตั้งสงัฆะขึ้น พระองค
ทรงบวชใหแกผูขอเขามาในสงัฆะ ดวยพระองคเอง ใครตองการจะเขามา
ในสงัฆะ พระองคก็ทรงรับเอง ทรงพิจารณาคุณสมบัติเอง แตเม่ือสังฆะ
ใหญขึ้น พระพุทธเจาทรงมอบอํ านาจใหสงัฆะบวช จึงตองต้ังกฎเกณฑและ
ระเบียบการดํ าเนินการในการบวชขึ้นมา เชนวา

๑. ตองมีที่ประชุม องคประชุมตองมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป คือกํ าหนด
องคประชุม

๒. ตัวผูที่ขอบวช ตองมีคุณสมบัติดังน้ีๆ
๓. มีวิธีดํ าเนินการบวช เชน เม่ือเริ่มการประชุม จะตองมีภิกษุรูป

หน่ึงที่มีสติปญญาความสามารถ ทํ าหนาที่เปนผูดํ าเนินการประชุม เปนผู
ซกัถามคุณสมบัติของผขูอเขามาเปนสมาชิกใหม ทั้งซอมขางนอกที่ประชุม 
แลวซักถามเอาจริงในที่ประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบวาผูน้ีมีคุณ
สมบติัที่จะบวชไดหรือไม จะยอมรับเขาสูสงฆไดหรือไม

พรอมนั้นก็ใหมีอุปชฌายเปนตัวประกันที่จะใหความมั่นใจแกสงฆวา 
ผูทีเ่ขามาบวชน้ันจะไดรับการศึกษาอยางแนนอน ไมเควงควางเลื่อนลอย

น้ีคือการบวช ซึ่งเปนเรื่องของสงัฆกรรม แตมาปจจุบันนี้มักเหลือ
เพียงเปนพิธี จนกระทั่งผูที่เขาไปรวมกิจกรรมนั้นไมรูวาทํ าอะไรกัน แตที่
จริงคือการรับสมาชิกใหม ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

เน่ืองจากพระพทุธเจาเองทรงใหถอืสงัฆะเปนใหญ พระองคกเ็คารพ
สงฆ จงึทรงมอบอ ํานาจใหสงฆดํ าเนินการ เร่ิมแตก ําหนดใหมีองคประชมุวา 
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การท่ีจะท ํากิจการระดับนี้ตองใชองคประชุมเทาน้ี เชน ถาสวดปาติโมกข 
ตองใช ๔ รูปขึ้นไป ถารับกฐินตอง ๕ รูปขึ้นไป ถาจะบวชภิกษุตอง ๑๐ รูป
ขึน้ไป ตอมาก็มีอนุบัญญัติวาในถิ่นไกลชายแดน ที่เรียกวาปจจันตประเทศ 
หาพระยาก และพระที่จะไปก็เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมมาดีพอสมควร
แลว จึงยอมลดหยอนใหวา ใหองคประชุมมีพระเพียง ๕ รูปได เปนตน

ทีว่ามาน้ี เปนเรื่องชีวิตของสงฆ แตขอสํ าคัญก็คือ ใหภิกษุถือสงฆ
เปนใหญ พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ เพราะฉะนั้นพระภิกษุจะตองถือ
ประโยชนสวนรวมเปนใหญ

พระภิกษุ แมแตเปนพระอรหันต เม่ือมีกิจการของสวนรวมเกิดขึ้น 
ถาไมมาเขาที่ประชุม ก็อาจถูกลงโทษ มีพระอรหันตถูกที่ประชุมลงโทษใน
ประวัติของพระพุทธศาสนาหลายองค อยาไดนึกวาพระอรหันตพนโทษ ใน
แงของธรรมทานพนโทษคือไมมีกิเลส แตในแงของวินัยไมพน

วนัิยตั้งอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละ
เร่ืองกัน ธรรมเปนเรื่องของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัยเปนเรื่อง
ของสมมติเพ่ือหนุนธรรม แตสมมติไมจํ าเปนตองรอธรรม

คนทํ ากรรมช่ัว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะ
ไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยจึงต้ังกรรมสมมติขึน้มา 
และนํ าผูกระทํ าความผิดเขามาในกลางที่ประชุมและลงโทษ วินัยไมรอ
ธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจึงจัดการทันที

ในเร่ืองน้ียังมีชาวพุทธที่เขาใจไมคอยถูกตองวา ใครทํ ากรรมช่ัว 
เราไมตองทํ าอะไร เด๋ียวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง การมองอยางน้ี
แสดงวาพลาดแลว

ในพระพุทธศาสนามีหลักการ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเร่ือง
ของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที หมายความวา วินัยมีวิธีดํ าเนินการ
เพ่ือใหธรรมสํ าเร็จเปนผลในสังคม มิฉะนั้น ในที่สุด ถาเราไมเอาใจใส การ
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ปฏบิติัตามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม
อยางไรก็ตาม จะตองทํ าความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ 

แทจริงน้ัน ที่พูดวา “วินัยไมรอธรรม” เชน เม่ือมีภิกษุทํ าความผิด วินัย
และสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนํ าเอา
กรรมสมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุน้ันทันที การที่พูดอยางนี้นับวา
เปนสํ านวนพูดในระดับหนึ่ง

จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได 
เพราะวาการจัดต้ังตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุก
อยางน้ัน แทที่จริงก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย ที่นํ าเอาปจจัยใน
ฝายของตนเองเขาไปเปนสวนรวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรม
ชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา

พูดอีกอยางหน่ึงวา วินยั หรอืระบบสมมตทิัง้หมด กคื็อการทีม่นุษย
นํ าเอาปญญาและเจตจ ํานง ซึง่เปนคณุสมบติัธรรมชาตอัินวเิศษทีต่นมอียู มา
เพ่ิมเขาไปเปนปจจยัพเิศษในกระบวนการแหงเหตุปจจยัของธรรมชาติ เพ่ือ
ใหกระบวนการของเหตุปจจยันัน้ ดํ าเนินไปในทางทีจ่ะกอใหเกดิผลดีแกชีวติ
และสงัคมของตน โดยสอดคลองกบัปญญาและเจตจ ํานงของมนษุยน่ันเอง

ปญญา และ เจตนาหรือเจตจ ํานงทีป่ระกอบดวยคณุสมบติัตางๆ น้ัน
กเ็ปนธรรมชาตน่ัินเอง แตเปนธรรมชาตดิานนามธรรม และเปนธรรมชาติ
สวนพิเศษ ซึง่เกดิขึน้ดวยการฝกศึกษาพฒันาทีเ่ปนศกัยภาพของมนษุย

พูดสัน้ๆ วา วินยั คอืการน ําเอาปญญาและเจตนาทีเ่ปนธรรมชาติ
พิเศษของมนษุย เขาไปรวมเปนปจจยัทีจ่ะผนัแปรกระบวนการแหงเหตุ
ปจจยัของธรรมชาต ิใหเปนไปในทางทีจ่ะเกดิผลดแีกตนในเชงิสังคม

ความพเิศษและความประเสรฐิของมนุษย ทีท่ ําใหเกดิวฒันธรรมและ
อารยธรรมขึน้มา อยูทีน่ี่ ถามนุษยไมรูจกัใชคุณสมบติัเหลาน้ีใหเปนปจจยั 
ความเปนมนุษยจะมปีระโยชนอะไร
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การที่กิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากปญญาและเจตจํ านง/เจตนาของ
มนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนํ าใหกระบวน
การแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดํ าเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกมนุษย
ตามความตองการของปญญาและเจตจํ านงไดจริงน้ัน ยอมเปนขอเรียก
รองหรอืบงัคับอยใูนตัววา มนุษยจะตองพฒันาปญญาและเจตจ ํานงในจติใจ
ของตนอยตูลอดเวลา เพ่ือพัฒนาปจจยัตางๆ ใหนํ าไปสผูลทีต่องการไดจริง

ขอยอนกลบัไปยํ ้าวา บคุคลตองเกือ้หนนุตอสงัฆะ โดยเคารพสงฆ
คือถอืสงฆเปนใหญ การทีอ่ยูรวมกนัในสงัคมจะตองสงเสรมิความเขมแขง็ม่ัน
คงของสงัคมหรือสงัฆะนัน้ แลวสงัฆะจะไดมารองรับหนนุบคุคลนัน้ใหเจริญ
เติบโตขึ้นไปได ถาสงัฆะไมเจริญม่ันคง ก็จะไมเอ้ือใหบุคคลเจริญเติบโต
เพราะฉะนัน้ จงึใหถอืหลกัการเร่ืองถอืสงฆเปนใหญและหลกัการเร่ืองความ
สามัคคเีปนส ําคัญ ตามหลกัทีเ่รียกวา “สังฆสามคัคี” แปลวา ความพรอม
เพรียงของสงฆ ถาสงฆไมมีความสามคัคแีลว สภาพชวีติและระบบความเปน
อยูก็จะไมเอ้ือตอการพัฒนาของบุคคล เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี

ขอยํ ้าเร่ืองความสามคัคอีีกหนอยวา สามคัคมีีความส ําคญัอยางยิ่ง
สํ าหรับชีวิตหมู หรือการอยูรวมกันเปนสังคม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๗/๒๓๘) โดย
เฉพาะในระบอบประชาธปิไตย สามคัคกีคื็อความพรอมเพรยีงกนั ความ
รวมแรงรวมใจกัน และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เรียกวา เอกีภาพ
(แตไทยเรานิยมใชวา เอกภาพ)

โดยทั่วไป เราจะมองเห็นคุณคาและความสํ าคัญของความสามัคคี
ในแงของความมีพลัง คือเปนการรวมกํ าลังกัน ตรงขามกับความแตกแยก
ขดัแยงที่ทํ าใหสูญสิ้นกํ าลัง เม่ือสามัคคีกัน คน ๒ คน มารวมกับคนอีก ๒ 
คน กเ็ทากับ ๒+๒ เปน ๔ แตถาขัดแยงแตกแยกกัน คน ๒ คน มาพบกับ
คนอีก ๒ คน ก็เทากับ ๒-๒ เปน ๐

คุณคาแทของสามัคคทีีส่ ําคัญมาก ซึง่เปนพืน้ฐานของวนัิยและประชาธปิไตย
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กอ็ยางทีก่ลาวขางตน คือ ท ําใหสงัคมเกดิมีคุณประโยชนตามความหมาย
ของมัน โดยเปนสภาพเอื้ออํ านวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํ ารงชีวิตของตน
อยูดวยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป

แตลึกลงไปอีก คุณคาและความหมายของสามัคคีที่มักไมไดนึกถึง
กัน ก็คือ สามคัคีเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได 
อารยธรรมก็สั่นคลอน เพราะสังคมมนุษยดํ าเนินไปไดดวยสมมติ และ
สามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทํ าใหคนยอมรับตามสมมติน้ัน

ถาคนไมสามคัคกีนั กจ็ะเกดิการไมยอมรบัตามสมมต ิ เชน ไมยอม
รับกรรมสิทธิ์ของผูอ่ืนหรือของคูกรณีที่ขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ 
ของคนพวกอืน่ฝายอืน่ ไมยอมรบักฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จงึท ําให
เกิดความสับสนวนุวายระสํ่ าระสาย จนถึงอาจจะทํ าใหสังคมดํ ารงอยูไมได

ในทางกลับกัน ถาสมมติไมตั้งอยบูนฐานแหงธรรม หรือไมเปนไป
ตามธรรม ก็จะทํ าใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และ
ยอมรับสมมติน้ันไมได แลวความขดัแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ถาเปน
ไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย กจ็ะน ําไปสคูวามเสือ่มสลายของสงัคม

จึงเปนเร่ืองสํ าคัญย่ิง ที่จะใหสมมติที่เปนหลักของสังคมตั้งอยูบน
ฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบธรรม เพ่ือใหเกิดความสามัคคี แมหาก
วาสมมติน้ันขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมติน้ันชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมติน้ันได พรอมกันนั้น 
ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อใหรวมสามัคคีในการที่จะยอมรับและ
ปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ

ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับ
ผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะ
แตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเนื่องจากความ
แตกสลายของสังคมของเขานั้น
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พระพุทธเจาตรัสยํ้ าเร่ืองสามัคคี ในทางสังคมนั้น นอกจากบัญญัติ
สกิขาบทแลว ก็มีหลักการในดานธรรมที่จะอุดหนุนวินัยดวย พรอมทั้งใน
ทางวินัยก็ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเพื่อสรางความสามัคคี

ดังน้ัน ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้นจึงตองมีวิธีระงับอธิกรณ คือ 
ดํ าเนินคดี เพ่ือตดัสนิความผดิ และลงโทษกนั ใหเสร็จสิน้ไป ไมใหตองรออยู
อยางน้ัน และถามีคดีเกดิขึน้แตไมดํ าเนินการ กต็องเอาผดิกบัพระทีไ่มดํ าเนิน
การอกี จะไปอางวารอใหกรรมจดัการ ไมมีทาง วินัยไมรอดวย วินัยก็มี
กรรมที่จะนํ ามาใชจัดการไดทันที (ดูเร่ืองสังฆกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงนิคคห-
กรรมจํ านวนมาก ในพระวินัยปฎก)

เปนอันวา กรรม มี ๒ แบบ คือ
๑. กรรมในธรรม ท่ีเปนกฎธรรมชาติ
๒. กรรมในวินัย ท่ีมนุษยสรางขึ้นโดยสมมติ
ในทางวนัิย ถาพระท ําผดิ ชุมชนคอืสงฆ กมี็กรรมสมมติทีพ่ระพทุธเจา

ทรงบญัญัติไวเปนสิกขาบท ที่จะนํ ามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการ
โดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ

ทั้งน้ีเพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนํ าเอากรรมสมมติ ทีเ่กิดจากปญญา
และเจตนาของมนษุย มาเปนปจจยัรวมทีเ่พ่ิมเขาไปเปนกรรมในกฎธรรม
ชาติดวยแลว



- ๒ -

หลักแหงปฏิบัติการ

ถาคนอยูในหลักการ ก็ไมตองมีกฎหมาย
ถากฎหมายไมใชเพื่อหลักการ ก็ไมควรใหเปนกฎหมาย

กฎหมายแมจะมีความสํ าคัญ แตก็ไมเพียงพอและไมเปนหลัก
ประกันวาจะทํ าใหชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได โดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตย ที่มีและยอมรับความแตกตางหลากหลายของประชาชน 
คนจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักการพื้นฐานและจิตใจท่ี
เขากันได เชน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกันดวยเร่ืองชนชั้น ผิวพรรณ 
เช้ือชาติ และลัทธิศาสนา มีความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
เปนตน สังคมจึงจะมีความมั่นคงยั่งยืนอยูได

ฉะนัน้ สามัคคีหรือเอกีภาพจึงเปนหลักการพื้นฐานที่สํ าคัญอยางยิ่ง
ในการดํ ารงรักษาสังคม และจะตองมีหลักความประพฤติปฏิบัติตางๆ ที่จะ
ท ําใหเกิดความสามัคคีเชนนั้น

การทีส่งัคมบญัญติัวนัิยคอืกฎหมายตางๆ ขึน้ กเ็พ่ือมาหนนุใหคน
ดํ ารงอยใูนหลกัการตางๆ เหลาน้ัน อันจะท ําใหสงัคมหรอืสงัฆะมคีวามเปนอนั
หน่ึงอันเดยีวกนัแลวจะไดมีความมัน่คงยัง่ยืนและมสีนัติสขุตามวัตถปุระสงค

หลักการตางๆ เพ่ือดํ ารงรักษาสังคมนั้น เทากับเปนสาระหรือ
เจตนารมณของกฎหมาย ถาคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเหลาน้ัน ก็
แทบจะพูดไดวาไมจํ าเปนตองมีกฎหมาย นอกจากในความหมายวาเปนขอ
หมายรอูยางที่กลาวขางตน หลักการตางๆ เหลาน้ี นอกจากนํ ามาเปน
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หลักในการบัญญัติขอกฎหมายแลว บางทีก็มีอยูในรูปที่เปนคติธรรมหรือ
หลักคํ าสอน

ธรรมที่เปนหลักการทั่วไปซึ่งไมไดบัญญัติไวเปนสิกขาบทในทางวินัย
มีหลายอยาง ที่เปนเครื่องสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนแหง
กัลยาณมิตร เชน หลักสาราณียธรรม เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนหลักการ
ของประชาธิปไตย ขอยกมาเปนตัวอยาง หลัก สาราณียธรรม ๖ ประการ 
(สารณยีธรรม ก็เรียก) คือ

๑. เมตตากายกรรม จะทํ าอะไรก็ทํ าตอกันดวยเมตตา ทํ าดวยใจ
รักหวังดี เชน เม่ือมีเร่ืองที่ตองจัดทํ า หรือมีงานสวนรวม ก็มาชวยเหลือ
รวมมือกัน พรอมเพรียงกันทํ าเพ่ือประโยชนสวนรวม ดวยหวังดีที่จะให
เกิดประโยชนสุขตอกัน

๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวยใจรัก 
หวงัดี มีปยวาจา ชวยแกปญหา มุงใหเกิดความสามัคคีและประโยชนสุข
รวมกัน

๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรกคิ็ดตอกนัดวยเมตตา คิดดวยใจรัก
หวงัดี คิดในทางที่จะแกไขปญหา ในทางสมัครสมานประสานสงเสริม หรือ
เอ้ือเฟอชวยเหลือสนับสนุนกันเพื่อจุดหมายที่ดีงาม ย้ิมแยมแจมใสตอกัน

๔. สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หลายคนเขาใจผิดวา พระ
พุทธศาสนาไมเอาใจใสเร่ืองวัตถุ แตแทจริงพระพุทธศาสนาใหความสํ าคัญ
กับเร่ืองลาภหรือผลประโยชนหรือดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง ถือวาตอง
จดัสรรใหเรียบรอยชอบธรรม แตใหอยูในขอบเขตที่เรียกวาเปน ปจจัย
เพราะฉะนั้น เร่ืองการแบงปนลาภและเอื้อเฟอกัน รวมถึงเร่ืองการจัดสรร
ผลประโยชน จึงเปนขอสํ าคัญอยางหน่ึงในหลักการอยูรวมกัน

๕. สีลสามัญญตา เสมอสมานกันโดยศีล ต้ังอยูในหลักความ
ประพฤติเสมอกัน คลายกับที่พูดวามีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย 
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ทกุคนตอหนาวินัยแลวเสมอกันทั้งหมด แมแตเปนพระอรหันตก็ไมยกเวน 
นอกจากมีกฎยกเวนใหเปนสิกขาบทโดยเฉพาะ จึงจะพนโทษทางวินัย ใน
เร่ืองของวินัยจะอางธรรมไมได วินัยกํ าหนดไวใหเสมอภาคกันและจึงตอง
พยายามประพฤติตัวใหเสมอกันโดยศีล ไมใหเปนที่รังเกียจแกชุมชน

๖. ทิฏฐิสามัญญตา เสมอสมานกันโดยทิฐิ หมายความวา ยึดถือ
หลกัการพื้นฐานและอุดมการณของสังคมรวมกัน ในสังคมใดคนไมมีหลัก
การรวมกัน ก็จะดํ ารงเอกภาพไวไมได เชน ในสังคมประชาธิปไตย ถา
ประชาชนไมยึดถือหลักการแหงประชาธิปไตยรวมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะ
ฉะนั้นสมาชิกจึงตองมีอุดมการณ และมีหลักการที่เปนทิฏฐิพ้ืนฐานรวมกัน

ธรรม ๖ ขอนี้เปนหลักแหงความสามัคคี ในระหวางบุคคลก็เปนปย
กรณ แปลวาสรางความรกักนั ครกุรณ สรางความเคารพกนั สารณยีะ ทํ า
ใหระลึกถึงกัน หรือยึดเหนี่ยวใจกันไว และในแงสวนรวมก็เปนไปเพ่ือ
สงัคหะ คือทํ าใหรวมคนเขาเปนหมูอยูได เพ่ืออวิวาทะ ท ําใหไมวิวาทกัน 
เพ่ือสามัคคี คือพรอมเพรียงกัน และเพ่ือเอกีภาพ ทีเ่รียกวา เอกภาพ คือ
ทํ าใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีหลักการอื่นอีก เชน อปริหานิยธรรม คือธรรมที่จะ
ท ําใหไมเสื่อม ซึ่งมี ๗ ขอ คือ

๑. ประชุมกันเนืองนิตย
๒. เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมกอ็ยูจนเลิก

โดยพรอมเพรียงกัน และเมื่อมีกิจสวนรวม คือสงัฆกรณีย เกิดขึ้น ก็ตอง
พรอมใจกันทํ า

๓. ไมถืออํ าเภอใจแลวบัญญัติอะไรตามใจตัว หรือลมเลิกถอนบท
บัญญัติอะไรตามใจชอบ

๔. เคารพนับถือยกยองบุคคลที่เปนหลัก ที่เรียกวา สงัฆบิดร มอง
เหน็ความสํ าคัญของถอยคํ าของทาน ในที่น้ีไมไดบอกวาตองเช่ือ แตภิกษุ
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ใดเปนเถระ เปนรัตตัญู หมายความวา ไดมีประสบการณยาวนาน มี
ความรูเปนหลัก ตองมองเห็นความสํ าคัญของถอยคํ าของทาน และให
ส ําคญัวาเปนสิ่งอันพึงฟง ไมลบหลูละเลยหรือมองขามไป

๕. ใหเกียรติและคุมครองสตรี ไมใหมีการขมเหงรังแกกุลกุมารี (นา
สงัเกตวา สังคมไทยเวลานี้ไดทรุดลงไปไกลในเรื่องน้ี ถึงขั้นที่มีโสเภณีเด็ก
แพรหลาย อยางที่ไมเคยมีไมเคยเปน; สํ าหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา ไมลุ
แกอํ านาจตัณหา คือไมเห็นแกการบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอเสพบรโิภคและ
ผลประโยชนสวนตัว ซึง่สงัคมคฤหสัถกค็วรจะปฏบิติัดวย)

๖. ใหความสํ าคัญแก เจดีย หรืออนุสาวรีย ซึ่งเปนสิ่งที่เคารพ เปน
ที่รวมใจของสังคม และเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดจิตสํ านึกตอสวนรวม 
(ส ําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา มีใจผูกพันใฝชอบเสนาสนะปา)

๗. จดัอารักขาคุมครองปองกันแกพระอรหันต หมายความวา พระ
สงฆ หรือนักบวชที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา เปนหลักใจ
ของประชาชน เปนตัวแทนของคุณธรรม เปนหลักของศีลธรรม เปนผู
รักษาธรรมไวใหแกสังคม ใหถือเปนหนาที่ของบานเมืองจะตองจัดการ
อารักขา คุมครองปองกัน และยินดีตอนรับทาน (ขอนี้สํ าหรับหมูสงฆ 
ทานเปลี่ยนเปนวา ยินดีตอนรับเพ่ือนสพรหมจารีที่ยังไมมา และตั้งใจตอ
ทานที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข)

ส ําหรับคฤหัสถ คือคนทั่วไปที่อยูในสังคมใหญ ยังมีหลักธรรมอีกชุด
หน่ึงเรียกวา สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือหลักการยึดเหน่ียว
ประสานหมูชนใหอยูในความสามัคคี ซึ่งมี ๔ ประการ (สงัคหะ แปลวา 
สงัเคราะห หรือสงเคราะห ที่เราใชในความหมายวาชวยเหลือกัน แตคํ า
ศัพทเดิมแปลวารวมเขาดวยกัน) หมายความวา ในการที่จะผนึกใหสังคมมี
ความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได คนจะตองมีธรรม ๔ ขอนี้ คือ
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๑. ทาน การให การเผ่ือแผแบงปน มีลาภหรือผลประโยชนก็
กระจายเฉลี่ยกันไป

๒. ปยวาจา การพูดดวยใจรักหวังดี กลาวถอยคํ าสุภาพไพเราะ รู
จกัใชวาจาแสดงน้ํ าใจ ที่จะแกปญหาและชวยเหลือกัน

๓. อัตถจริยา การบํ าเพ็ญประโยชน เอาเร่ียวแรงกํ าลังความ
สามารถเขาชวยเหลือรวมมือกัน

๔. สมานตัตตา การเอาตัวเขาสมาน มีความเสมอภาค ทํ าตัวให
เขากนัได โดยรวมสุขรวมทุกขกัน รวมกันเผชิญและแกปญหา ไมทอดทิ้ง
กนั ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง 
สมํ่ าเสมอสมานกันโดยธรรม

สังคหวัตถุ ๔ น้ี แปลเปนภาษางายๆ ในแงของการชวยเหลือกัน
เพ่ือใหเกิดการประสานสังคม คือ

๑) ชวยดวยสิ่งของเงินทอง
๒) ชวยดวยถอยคํ า เชน แนะนํ าคนใหรวูธิแีกปญหาของเขา ให

ความรู สัง่สอนวชิาการ เพ่ือใหสามารถแกไขบ ําบดัความทกุขยาก
๓) ชวยดวยเร่ียวแรงกํ าลังความสามารถ
๔) ท ําตัวเสมอสมาน คือ ทํ าตัวใหเขากันได โดยมีความเสมอภาค

กัน ปฏิบัติตอกันอยางเสมอหนาตามธรรม
ที่วามาน้ีเปนหลักที่จะรวมหมูชนใหอยูดวยกัน และทํ าใหสังคมมี

ความเจริญม่ันคง แตเปนหลักที่ไมไดบัญญัติเปนสิกขาบทในวินัย จึงไมมี
การกํ าหนดความผิดและไมมีการลงโทษ แตใหเปนหลักท่ีรูกันวาควร
ประพฤติปฏิบัติ

มีหลักปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งพูดถึงกันมากวามีความสํ าคัญอยางยิ่ง
ส ําหรับการดํ ารงรักษาสังคมใหมีความสงบเรียบรอย คือ ศีล ๕ และจะ
เหน็ไดวาบทบญัญัติในกฎหมายทัง้แพงและอาญาแทบทัง้หมด มีเจตนารมณ
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ตามหลักศีล ๕ น้ี
อยางไรกดี็ พึงสงัเกตวา ศีล ๕ น้ีทีจ่ริงเปนสกิขาบท แตเปนสกิขาบท

ส ําหรับคฤหสัถ (ในวนัิยส ําหรบัพระภกิษุ ศีล ๕ หรอืสกิขาบท ๕ น้ี กระจาย
แยกออกไปเปนสิกขาบทยอยๆ มากหลายขอ และรวมอยูในสิกขาบท 
๒๒๗ ที่เราเรียกกันวาศีล ๒๒๗ ซึ่งมีบัญญัติความผิดแกผูละเมิด)

ในสังคมของชาวพุทธนั้น พระพุทธเจาไมไดทรงกํ าหนดความผิด
และการลงโทษไวแกผลูะเมิดศีล ๕ เราพูดไดวาทางพระศาสนายกศีล ๕ น้ี
ใหเปนเรื่องของสังคมคฤหัสถ โดยเฉพาะทางฝายรัฐจะนํ ามาจัดแยกซอย
เปนขอกํ าหนดยอยๆ ลงไป ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละ
ถิน่ฐานและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตางกันไป แลวกํ าหนดความผิดและการ
ลงโทษตามที่เหมาะสมตามธรรม และเทาที่เปนมาจะเห็นไดวา กฎหมาย
โดยทั่วไปในขั้นพื้นฐานมีสาระสํ าคัญเพ่ือจะดํ ารงรักษาศีล ๕ หรือเพื่อดูแล
ไมใหคนละเมิดสิกขาบท ๕ ขอนี้

โดยนัยนี้ ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) จึงเปนหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อชวย
ใหสงัคมอยใูนความสงบเรยีบรอย แตการทีส่งัคมจะกาวไปสจูดุหมายแหง
การพัฒนาที่ถูกตองดีงามแทจริง จะตองใหคนพัฒนาขึ้นไปเหนือกวาศลี ๕ 
ทีเ่ปนเพยีงระดับแกไขปองกันความชั่วรายและการเบียดเบียนกัน สูหลัก
การเชิงสรางสรรคตางๆ ที่ยกตัวอยางมาแสดงขางตน อันควรจะเปน
สาระและเจตนารมณที่แทจริงทั้งของกฎหมายและการปกครอง

เม่ือไดพูดถงึ ศีล ๕ แลว กค็วรจะน ําขอยอยมาแสดงไวดวย ซึง่มีดังน้ี
๑. การเวนจากปาณาติบาต (การไมละเมิดตอชีวิตรางกาย)
๒. การเวนจากอทนินาทาน (การไมละเมดิกรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิ)
๓. การเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร (การไมละเมดิตอคคูรองของหวง)
๔. การเวนจากมุสาวาท (การไมละเมิดตอกันทางวาจา)
๕. การเวนจากสุรายาเมา (การไมด่ืมสุราหรือเสพสิ่งเสพติด)
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ศีล ๕ (สกิขาบท ๕) น้ี มีสาระสํ าคัญที่มุงเพ่ือใหคนอยูรวมกันดวยดี
โดยไมเบียดเบียนกัน จะไดมีความสงบเรียบรอย ที่เปนโอกาสพื้นฐานแหง
การพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป

ส ําหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วา 
เวนจากสุรายาเสพติดที่จะทํ าใหเกิดความประมาทขาดสติน้ัน มักมองเห็น
ชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผเูสพเอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหง
ศีล ๕ น้ี ทานมุงความหมายเชิงสังคม

ในแงสังคมนั้น การละเมิดศลีขอ ๕ คือ เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด 
กอความเสียหายหรือโทษภัยที่สํ าคัญ คือ

๑. คนเมาสุรายาเสพติด ขาดสติแลว จะทํ าการรายละเมิดศีลได
หมดทุกขอ ไมวาจะฆาคน ทํ ารายกัน ลักหรือทํ าลายทรัพยสิน 
ท ําความผิดทางเพศ พูดเท็จ ก็ไดทั้งน้ัน

๒. กอใหเกดิอุบติัเหต ุ ซึง่อาจจะกอความพนิาศหรอืความเสยีหาย
อยางมาก

๓. แมยังไมไดลงมือทํ าการรายใดๆ ก็เปนผูคุกคามตอความรูสึก
ม่ันคงปลอดภัยในสังคม เชน คนที่ขับรถไปในถนนหลวง พอ
มองเห็นรถที่กํ าลังแลนสวนมามีคนขับที่เมาเหลา หรือระแวง
วาคนขับรถสิบลอที่กํ าลังแลนสวนมาเสพยามายาบา ก็จะเกิด
ความรูสึกหวาดหวั่น  พร่ันใจ

รวมความวา สังคม โดยเฉพาะรัฐ จะตองจัดต้ังวางมาตรการทาง
สงัคม โดยเฉพาะการออกกฎหมาย ที่จะมาเปนประกันใหคนดํ ารงอยูในศีล 
๕ หรือสกิขาบท ๕ น้ี พรอมทั้งสงเสริมใหคนยึดถือหลักการตางๆ ที่กลาว
แลวขางตน เชน สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน

กลาวไดวา หลักการตางๆ เหลาน้ีและทํ านองนี้ เปนสาระของวินัย 
หรือเปนเจตนารมณที่แทของกฎหมาย ถาคนมีการศึกษาที่พัฒนาตนอยาง
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ถกูตอง ใหมีศรัทธา เห็นคุณคา พรอมและเต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติตาม
หลกัการเหลานี้ ก็ไมจํ าเปนตองมีการบัญญัติขอกํ าหนดของกฎหมายหรือ
สกิขาบทในวินัย

ในทางตรงขาม การที่มีสิกขาบทหรือขอกฎหมาย ก็เพ่ือเปนหลัก
ประกนัใหเกดิความมัน่ใจวา จะมีการปฏิบัติใหเกิดผลตามหลักการเหลาน้ี 
ดังน้ัน ถาคนไมปฏิบัติตาม หรือเคลื่อนคลาดจากหลักการมากขึ้น ก็ย่ิง
ตองมกีารบัญญัติสิกขาบทหรือขอกฎหมายมากขึ้นๆ และมักจะตองมีการ
บญัญติัความผิดและการลงโทษมากขึ้น หรืออาจจะหนักขึ้นดวย

เมือ่คนเปนวญิรููสาระของกฎหมาย สังคมสงบสขุดวยกตกิางายๆ
คร้ันคนเสือ่มลงไป กฎหมายยิง่บังคบัซบัซอน สังคมยิง่เส่ือมทรดุ

เปนความจ ําเปนวา เม่ือคนมาอยูรวมกนัต้ังแต ๒ คนขึน้ไป กต็องมี
ขอตกลงทีก่ ําหนดกนัขึน้ไววา จะท ําอะไร เม่ือไร อยางไร เปนตน เพ่ือใหชีวติ
แหงการอยูรวมกนัดํ าเนินไปดวยดี เอ้ือประโยชนตอทกุคนดวยกนั เพราะ
ฉะนัน้ ในสงัคมทีค่นมกีารศกึษาพฒันาดแีลว ทีเ่ขาเขาใจความหมายของขอ
ตกลงสํ าหรบัการเปนอยแูละท ํากจิการรวมกนัเชนน้ี และมจีติใจท่ีพรอมจะ
ปฏบิติั การมีกฎหมายเพียงในความหมายวาเปนขอหมายรู หรอืขอก ําหนดที่
หมายรใูนการอยูรวมกนั กเ็ปนการเพยีงพอ (เร่ืองนีจ้ะพดูถงึอีกขางหนา)

ในภาวะเชนนี้ กฎหมายหรือขอหมายร ู จะเปนเพียงขอตกลง หรือ
กติกาทางปญญา ซึ่งมีจํ านวนจํ ากัดตามความจํ าเปนแหงกิจที่จะทํ า และ
เม่ือคนยังปฏิบัติกันดี ก็ไมตองมีสิกขาบทหรือขอกฎหมายมาก

อยางไรกดี็ เม่ือคนขาดการศกึษาทีถ่กูตอง ไมไดพัฒนาตน เขาไมเขา
ใจความหมาย ไมเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย และไมพรอมทีจ่ะปฏบิติั

เม่ือคนไมปฏิบัติตามขอหมายรูน้ัน ก็ตองมีการบัญญัติขอกฎหมาย
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ในลักษณะที่เปนขอบังคับ ทีมี่การกํ าหนดความผิดและการลงโทษเพิ่มขึ้นๆ 
จนในทีส่ดุจะกลายเปนวา ย่ิงมีการบัญญัติขอกฎหมายมาก ชีวิตและสังคม
กลบัยิง่เสือ่มโทรม และในกรณเีชนนี ้การมกีฎหมายในความหมายวาเปนขอ
บงัคับมาก กลบักลายเปนเครือ่งบงช้ีถงึความเสือ่มโทรมของชวีติและสงัคม

เพราะฉะนั้น ในสังคมที่คนมีการศึกษาถูกตอง พัฒนาตนดีแลว ก็
จะมีกฎหมายแตเพียงที่เปนขอหมายรู ไมตองเลยไปเปนขอบังคับ

แตตรงขาม ในสังคมที่ไมพัฒนา คนขาดการศึกษา หรือเม่ือการ
ศึกษาเสื่อมลง กฎหมายที่มีความหมายเปนขอบังคับ กจ็ะเพิ่มมากขึ้นๆ 
โดยที่แมจะจํ าเปนเพื่อกันไมใหเสื่อมโทรมลงไปอีกๆ แตก็ไมชวยใหชีวิต
และสงัคมดีงามขึ้นไดเลย อยางนอย ย่ิงมีขอบัญญัติมาก หลักการที่เปน
สาระกลับยิ่งเลือนลางจางหาย

เคยมผีูทลูถามพระพทุธเจาวา (ม.ม.๑๓/๑๗๑-๒/๑๗๔; และดู สํ.นิ.๑๖/๕๓๑-๕/๒๖๓)
“ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยที่

ทํ าใหเมื่อกอนโนน สิกขาบทมีนอยกวา แตภิกษุผูดํ ารงใน
อรหัตตผลกลับมีมากกวา ครั้นมาบัดนี้ สิกขาบทมีมากกวา 
แตภิกษุท่ีดํ ารงในอรหัตตผลกลับมีนอยกวา”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา

“เปนเชนนั้น ภัททาลิ เมื่อหมูชนกํ าลังเสื่อมลง เม่ือ
สัทธรรมกํ าลังเลือนหาย สิกขาบทก็มีมากข้ึน แตภิกษุท่ี
ดํ ารงในอรหัตตผลกลับนอยลง

ภัททาลิ พระศาสดาจะยังไมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ท้ังหลาย ตราบเทาที่อาสวัฏฐานิยธรรม (เรื่องเสียหายวุน
วาย) ยังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใดมีอาสวัฏฐานิยธรรม
ปรากฏในสงฆ เมื่อนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติสิกขาบทแก
สาวกทั้งหลาย เพื่อขจัดแกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น
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ภัททาลิ อาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลาย จะยังไมปรากฏใน
สงฆ ตราบเทาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญ . . . ยงัไม
ถึงความพรั่งพรอมดวยลาภ . . . ยังไมถึงความพรั่งพรอม
ดวยยศ . . . ยังไมถึงความเปนพหูสูต . . . ยังไมถึงความเปน
รัตตญั ูแตเมื่อใดสงฆถึง(ภาวะดังที่กลาวมานั้น) เมื่อนั้นก็
จะมีอาสวัฏฐานิยธรรมปรากฏในสงฆ และเม่ือนั้นพระ
ศาสดาก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อขจัด
แกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น”
โดยนัยดังกลาวมา การศึกษาทีแ่ท ในความหมายของการพัฒนา

คนอยางถูกตอง จึงเปนเร่ืองสํ าคัญย่ิง และสัมพันธกับวินัย ไมวาจะใน
ความหมายที่เปนกฎหมาย เปนระบบที่จัดต้ัง หรือเปนการปกครองก็ตาม 
ทั้งในแงที่วาจะตองมีการพัฒนาคนอยางถูกตองเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางถูกตอง และในแงที่วาวินัยเชนกฎหมายเปนเครื่องมือจัด
สรรสภาพเอื้อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของมนุษย

เม่ือมีการศึกษาแทที่ทํ าใหคนพัฒนาอยางถูกตอง คนก็จะพรอมที่จะ
ปฏบิติัตามวนัิยโดยเฉพาะทีเ่รียกวากฎหมาย(ทีช่อบธรรม) และคนทีมี่การศกึษา
ทีพั่ฒนาตนแลวอยางถกูตองนัน้ กจ็ะมองวินยั โดยเฉพาะกฎหมายน้ันเปน
ขอหมายรู ทีจ่ะไดปฏบิติัใหถกูตอง ในการชวยกนัสรางสรรคสภาพชีวติและ
สงัคม ทีเ่อ้ือตอการพฒันาชวีติสคูวามดงีามและประโยชนสขุทีส่งูย่ิงขึน้ตอไป

สงฆเปนชมุชนแบบอยางทีพ่ระพุทธเจาทรงจดัต้ังขึน้ตามหลกัการทีก่ลาว
น้ี และพระพุทธเจากท็รงไดรับถวายค ําสรรเสรญิวา ทรงฝกคนและปกครอง
คนโดยไมตองใชทัณฑอาชญา (เชน วนิย.๗/๓๘๑/๑๙๐; ม.ม.๑๓/๕๒๙/๔๘๓; ๕๖๕/๕๑๑)

นักปกครองในอุดมคติ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
เปนจักรพรรดิ ซึ่งเปนธรรมราชา ก็เปนผท่ีูปกครองแผนดนิโดยธรรม โดย
ไมตองใชทัณฑะ หรือศสัตราวธุ (เชน ที.สี.๙/๑๔๓/๑๑๕; ที.ม.๑๐/๒๘/๑๘; ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒)



นติศิาสตรแนวพุทธ๘๒

ตามความหมายที่กลาวมาน้ี การปกครองที่ดี คือการปกครองโดยไม
ตองใชอํ านาจบังคับ และกฎหมายที่ดี คือบัญญัติที่เปนขอหมายรูในการที่
จะเปนอยูและทํ ากิจในการมีชีวิตรวมกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นตอความสํ าเร็จ
ในการปฏิบัติตามหลักการแหงการพัฒนาคน

จะรกัษาธรรมใหแกสังคมได ตองรักษาดลุยภาพใหแกใจของตน
มีอีกหลกัหนึง่ทีเ่ปนพ้ืนฐานลกึลงไปในจติใจ คนเรานีถ้าไมมีพ้ืนฐานในใจ 

กฎหมายหรือวินัยจะกํ าหนดอยางไรก็ไมไดผลจริงจังยั่งยืน เพราะคนจะหา
ทางหลกีเลีย่งกฎหมาย ตลอดจนสมคบกนัหาประโยชนจากกฎหมาย อยาง
นอยกไ็มมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม และในที่สุดกฎหมายก็
จะอยูไมได วินัยรวมทั้งกฎหมายจึงตองมีคุณสมบัติในใจคนเปนฐานรองรับ 
ซึง่จะเปนแรงจูงใจและเปนเครื่องผูกใจใหคนประพฤติตามกฎหมายได

น่ีเปนเหตุผลที่ทํ าใหตองมีการพัฒนาคน ถาไมพัฒนาคน การดํ ารง
สงัคมก็ไปไมตลอด

สังคมที่จะบัญญัติกฎหมายตางๆ ตองถือกฎหมายเปนตัวเกื้อหนุน 
คือจะตองถือเปน means ไมใชเปน end ถาเราถือกฎหมายเปน end ก็
จบ แมแตถือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมายก็ยังไปไมรอด เพราะขาด
สาระหรือตัวแกน คือการพัฒนาคน

จะพฒันาคนอยางไร ก็ตองทํ าใหคนประพฤติปฏิบัติทํ าการทั้งหลาย
ดวยปญญา จากเจตนาที่ดี บนฐานแหงจิตใจที่มีคุณธรรม มีความรับผิด
ชอบ และมีจิตสํ านึกตอสังคม

พระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมไวชุดหนึง่ ซึง่เปนทาทพ้ืีนฐานในจติใจ
ของคนที่จะสรางสรรคและรักษาสังคมมนุษย ซึ่งไมใชเพียงแครักษา
กฎหมาย แตเปนคุณสมบัติสํ าหรับบุคคลที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสราง
สรรคและอนุรักษสังคมนี้ไว
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สังคมมนุษยน้ัน มนุษยทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางสรรคและ
อนุรักษ มิฉะนั้นก็จะพินาศ แมแตการที่จะรักษากฎหมายได ก็ตองมีทาที
พ้ืนฐานในจิตใจมาเปนแกนใหกอน ทาทีพ้ืนฐานนี้ไมใชหลักธรรมยากอะไร 
กคื็อหลักพรหมวิหาร ๔ น่ีเอง

พรหมวิหาร ๔ ขอนีเ้ปนทาททีีส่ ําคญัของจติใจ แตในสังคมไทยเขา
ใจธรรมชุดน้ีกันผิดพลาดมาก และปฏิบัติกันไมครบถวน หรือปฏิบัติคลาด
เคลื่อนจนท ําใหเกดิผลรายบางอยาง

“พรหมวหิาร” แปลวา ธรรมประจ ําใจของพรหม พรหม คือ เทพเจา
สูงสุดในศาสนาพราหมณ ที่สรางโลกและอภิบาลโลก ในทัศนะของ
พราหมณ เขาถือวามนุษยอยูกันไป พอถึงกปัปหน่ึงโลกจะพินาศ และพระ
พรหมจะสรางโลกข้ึนมาใหม แลวพระพรหมก็ลิขิตชีวิตและจัดสรรสังคม
มนุษยวาจะใหเปนอยูกันอยางไร

แตพระพุทธศาสนาไมรอพระพรหม เราถือวาทุกคนมีสวนรับผิด
ชอบในการสรางสรรคและอภิบาลสังคม เพราะฉะนั้น ทุกคนตองทํ าตัวให
เปนพรหม โดยประพฤติตามหลัก ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ขอนี้ คือ

๑. เมตตา มีใจไมตรี ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
๒. กรุณา พลอยสะเทือนใจ ทนนิ่งอยูไมไดที่จะเห็นทุกขของเขา
๓. มุทิตา พลอยยินดีในความดีงามความสุขความสํ าเร็จของเขา
๔. อุเบกขา วางใจเปนกลางตอทุกคนเพื่อรักษาธรรม
ทาทพ้ืีนฐาน ๔ ประการน้ีเขาใจงาย เพราะเปนทาทีที่แสดงออกตอ

ผูอ่ืน เพราะฉะนั้น วิธีที่จะดูความหมายก็ดูที่คนอื่น คือดูตามสถานการณที่
คนอืน่เขาประสบ จึงจะรูวาเราจะใชพรหมวิหารขอไหน แลวความหมายก็
จะชัดออกมาเอง

สถานการณที่ ๑ เม่ือคนอื่นเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา คือ มี
ความหวงัดี มีความรกั มีความเปนมิตร (เมตตา มาจากรากศัพทเดียวกบัค ํา
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วา มิตร คือคณุสมบติัของมติรน่ันเอง ไดแกน้ํ าใจทีห่วงัดีอยากใหเขาเปนสขุ)
สถานการณที่ ๒ เม่ือบุคคลอื่นนั้นตกต่ํ า คือ เขาเดือดรอนเปนทุกข

ประสบปญหา เราก็มีกรุณา คือพลอยหวั่นไหวสะเทือนใจไปกับความทุกข
ของเขา อยากจะชวยบํ าบัดทุกขน้ัน หรือยกเขาขึ้นมาจากความทุกขน้ัน 
(จะเห็นวา เมตตากับกรุณาตางกันมาก)

สถานการณที่ ๓ เม่ือบุคคลอื่นนั้นเปลี่ยนจากปกติและตกตํ่ าเปนขึ้น
สงู คือเขาประสบความสํ าเร็จ มีความสุข ทํ าอะไรๆ ไดดี หรือกาวไปใน
ความดีงาม เราก็มีมุทิตา คือพลอยยินดีดวยในความดีงามและความสุข
ความสํ าเร็จของเขา พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน

สถานการณที ่๔ ซึง่ส ําคญัทีส่ดุทีจ่ะรกัษาสงัคมไวได คือ เม่ือบคุคล
อ่ืนนัน้ละเมิดธรรม หรอืสมควรรบัผดิชอบตอธรรม เรากมี็อุเบกขา คือวางใจ
เปนกลาง ไมขวนขวายชวยเหลอืทีจ่ะท ําใหเสยีธรรม โดยวางเฉยตอบคุคล
น้ัน ใหเขารับผดิชอบตอธรรมและตามธรรม ดํ ารงอยูในความสมเหตุสมผล

ในขออุเบกขาน้ี จะตองเขาใจหลักความจริงพ้ืนฐานกอนวา เบื้อง
หลงัสังคมมีธรรมรองรับอยู คือหลักการแหงความเปนจริงตามธรรมชาติ 
ความเปนเหตุเปนผลในสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย การที่
มนุษยมีความสัมพันธกันดี ไมพอที่จะทํ าใหสงัคมอยูได แมมนุษยจะมีความ
สมัพันธกันดีใน ๓ สถานการณแรก แตถาเขาไมรักษาธรรมไว สังคมก็อยู
ไมได แตจะวิปลาสคลาดเคลื่อนจนถึงความวิบัติ

เพราะฉะนัน้ จงึมีสถานการณที ่๔ คือ ไมวาความสมัพันธของมนุษย
จะเปนอยางไรก็ตามในสถานการณ ๑, ๒ หรือ ๓ แตถาความสัมพันธน้ัน
ไปละเมิดกอความเสียหายตอธรรมแลว ก็มาถึงสถานการณที่ ๔ ซึ่งจะ
ตองหยุดความสัมพันธน้ัน คือวางเฉย ไมชวย ความสัมพันธระหวางบุคคล
ตองหยุด เพ่ือรักษาธรรม น้ีคืออุเบกขาซึ่งเปนตัวรักษาหลักการของสังคม

ไดกลาวแลววา เบือ้งหลงัความเปนไปในสงัคมมนษุยทีเ่ปนเรือ่งของ
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ความสัมพันธระหวางคนดวยกัน ยังมีธรรม ที่เปนความจริงแหงความถูก
ตองดีงาม ความที่ควรจะเปนตามเหตุผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
ความเปนไปตามกฎธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง

บนฐานแหงหลักความจริงแทตามกฎธรรมชาติน้ัน เม่ือมนุษยเอา
ความรูในความจริงมาต้ังเปนหลักการ เปนกฎเกณฑกติกาในสังคม เราก็
พลอยเรียกหลักช้ันสองที่มนุษยบัญญัติน้ีเปน “ธรรม” ไปดวย เชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต้ังขึ้นเพื่อเรียนธรรมศาสตร ก็คือเรียนวิชา
กฎหมาย น่ีคือการที่กฎของมนุษยก็ถูกเรียกเปนธรรมไปดวย

หลกัการที่วามาทั้งหมดนี้ ไมวาระดับไหน จะเปนระดับความจริงใน
ธรรมชาติ หรือหลักการในสังคมมนุษยก็ตาม ถาความสัมพันธระหวาง
มนุษยไปละเมิดหรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอหลักการนั้น มนุษยจะ
ตองหยุดความสัมพันธระหวางกันแลวเอาธรรมเปนใหญ และปฏิบัติไป
ตามธรรม คือ เฉยตอคนและปฏิบัติไปตามธรรม

ฉะนั้น อุเบกขาจงึเปนขอธรรมใหญที่คุมทาย เพราะเปนตัวรักษา
หลกัการไว ถาไมรักษาหลักการนี้ สังคมมนุษยแมจะมีการชวยเหลือกันดีก็
ไปไมรอด เพราะสังคมนั้นสูญเสียดุลยภาพ กลาวคือ

๑. เม่ือคนมีน้ํ าใจตอกัน มีเมตตา กรุณา และแมแตมุทิตากันดี ก็มี
ความอบอุนมีความสุขในการอยูรวมกันดี แตขอเสียจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
มนุษยจํ านวนหนึ่งจะชอบหวังพ่ึงผูอ่ืน โดยคิดวาถาเราเดือดรอนก็ไปหาผู
ใหญคนนั้นได ไปหาญาติคนนี้ได เพราะฉะนั้น เขาก็ไมด้ินรนขวนขวาย 
สงัคมที่เปนเชนนี้ก็จะทํ าใหคนจํ านวนมากตกอยูในความประมาท ออนแอ 
เฉือ่ยชา หรือถึงกับเกียจคราน

๒. เม่ือเอาความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก ชอบชวยเหลือกัน
เปนสวนตัว ก็อาจจะชวยกันจนเกินขอบเขต โดยไมคํ านึงถึงหลักการหรือ
ความถูกตองชอบธรรม แมจะมีกฎเกณฑกติกาหลักการก็ไมเอา แตจะ
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เลีย่งหลีกหลบไป หรือมองขาม ตลอดจนทํ าลายกฎกติกานั้นเสีย เม่ือเปน
อยางน้ีสังคมก็เสียหลัก

ดวยเหตุน้ีจึงตองมีอุเบกขาไวเปนประกัน เม่ืออุเบกขาเขามาคุม ก็
รักษาดุลของสังคมไวได ทํ าใหความสัมพันธระหวางคนกับคน กับความ
สมัพันธระหวางคนกับธรรมนี้สมดุลกัน

ในทางตรงขาม ถามีแตขอสุดทายคืออุเบกขา กก็ลายเปนตัวใคร
ตัวมัน เชน ในสังคมตะวันตก ฝร่ังมีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน เมตตากรุณา
นอย ไมคอยมีน้ํ าใจ แตยึดถือหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมายเปน
บรรทดัฐาน คุณจะทํ าอะไรก็ทํ าของคุณไป ฉันไมชวย ถาไมผิดกฎหมายฉัน
ไมวาอะไร แตถาคุณทํ าผิดกฎหมายเมื่อไรฉันจัดการทันที ระหวางน้ันฉัน
ไมชวย เพราะฉะนั้น ถาคุณไมด้ินรนขวนขวายคุณก็ตาย

ในสงัคมที่เนนอุเบกขาแบบนี้ ชีวิตจะขาดความอบอุน จะเครียด 
แหงแลง มีทุกขในจิตใจ เปนโรคประสาทและโรคจิตกันมาก แตเปนการ
บบีคัน้คนใหตองด้ิน ก็เขมแข็งดี ทํ าใหเกิดความเรงรัดในการสรางความ
เจริญกาวหนา พรอมกับสามารถรักษาหลักการและกฎเกณฑกติกา ตลอด
จนมีการปฏิบัติตามกฎหมายไดดี

ในครอบครัวที่พอแมมีอุเบกขามาก เด็กถาไมรายเสียคนไปเลย ก็
จะเปนคนแข็งแกรง ชวยตัวเองไดดี บุกฝาไปได แตอาจจะเหี้ยมเกรียม

ในครอบครัวน้ัน ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา มาก ขาด
อุเบกขา เด็กจะออนแอ เลี้ยงไมโต ไมมีความเขมแข็ง ทํ าอะไรไมเปน รับ
ผดิชอบตัวเองไมได ชอบพึ่งพา ถาอยางแรงก็เปนนักเรียกรอง เอาแตใจ 
และไมรูจักกฎกติกา

ทกุคนมีชีวิตแหงความสัมพันธ ๒ ดาน ดานหนึ่ง เราสัมพันธอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งเราควรจะมีน้ํ าใจไมตรีชวยเหลือกันและกัน 
และเราก็ชวยกันได แตอีกดานหนึ่ง เราอยูกับความเปนจริงของโลกและ
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ชีวติ ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัยของมันตามกฎธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออก
ใคร ทุกคนจะตองปฏิบัติตอความเปนจริงน้ีดวยปญญา โดยพัฒนาความรู
ความสามารถของตนขึ้นมาเพ่ือใหสามารถรับผิดชอบตนเองได ในดานน้ี 
ถงึแมมนุษยจะชวยกัน ก็ชวยกันไมไดจริง และทํ าใหกันไมได จะชวยกันได
กด็วยการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาจนพึ่งตัวของเขาเองได

ฉะนั้น จะตองระลึกไวเสมอวา มนุษยไมไดอยูกับมนุษยเทาน้ัน แต
มนุษยน้ันตองอยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิตดวย ทุกคนมีชีวิตที่รับ
ผดิชอบตอความจริงของกฎธรรมชาติ ถึงแมในดานมนุษยเราจะชวยเหลือ
กนัดี พอแมจะรักและทํ าใหลูกทุกอยาง แตชีวิตและโลกน้ีมันไมไดมาตาม
ใจดวย มันมีกฎมีเกณฑมีกติกาแหงธรรมตามความเปนจริงของมัน ซึ่งทุก
คนจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตามเหตุผลดวยสติปญญาความสามารถ
ที่จะตองพัฒนาขึ้นมาในตนเอง

ดวยเหตุฉะนี้ ทกุคนจะตองรับผิดชอบตอธรรม คือความเปนจริง
ของชีวิตและสังคม และเราจะตองฝกตองหัดกันใหมีความสามารถนี้ 
ฉะนัน้มนุษยจึงตองมีทาทีขอที่ ๔ คือ อุเบกขาไวคุมทาย ชีวิตจึงจะดี และ
สงัคมจึงจะอยูได

สรุปวา อุเบกขาทีเ่กดิจากปญญา เปนดุลยภาพในจิตใจ ทีช่วยให
เกดิผลภายนอก ๓ ดาน (ของเรื่องเดียวกัน) คือ

๑. ชวยรักษาบุคคล ดวยการสรางโอกาสใหเขารูจักรับผิดชอบตอ
เหตุผลและความเปนจริงของโลกและชวีติ เชน คอยดแูลใหเด็กท ําการตางๆ
ดวยตนเอง เพ่ือชวยใหเขาพัฒนาตนเองใหเขมแขง็ คิดเปน ท ําเปน เปนตน

๒. ชวยรักษาสังคม ดวยการสนองเจตนารมณของขอตกลง(สมมติ)
ทีว่างไว โดยปฏิบัติตาม เปนตน ทํ าใหเกิดความเสมอภาค เชน การที่ทุก
คนจะมคีวามเสมอกนัตอหนาหลกัการกฎเกณฑกติกาและกฎหมาย เปนตน

๓. ชวยรักษาธรรม ดวยการทํ าใหมีการปฏิบัติตาม ไมถูกคนลวง
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ละเมิด ดํ ารงรักษาไวไดซึ่งความถูกตอง ความชอบธรรม ความดีงาม หรือ
อยางนอยความสมเหตุสมผล (ซึ่งมักถือเอาตามความลงตัวโดยเหตุผล 
หรอืการลงความเหน็ตามเหตผุลและหลกัฐาน ทีเ่รียกวาความยุตธิรรม อันได
แก ธรรมคือยุตติ หรือธรรมโดยยุตติ)

อุเบกขาท ําใหเกิดดุลยภาพภายในจิตใจแลว ก็คุมพรหมวิหารทั้ง ๔ 
ใหอยูในดุลยภาพดวย และจึงทํ าใหเกิดดุลยภาพในสังคมมนุษย ดวยการ
เอาความรักความเอื้อเฟอเกื้อกูลใหแกคน พรอมกับในขณะเดียวกันก็เอา
ความถูกตองดีงามและความพอดีไวใหแกธรรมชาติและสังคม

เม่ืออุเบกขารักษาธรรมไวใหแกสังคม หรือระหวางคนตอคนกับ
ธรรมไวไดแลว ก็ตองไมลืมเหลียวแลที่จะปฏิบัติตอคนนั้นๆ ดวยเมตตา
กรุณามุทิตา เทาที่ไมเสียหรือกระทบตอธรรมดวย

ไทยเราเรียกผูทํ าหนาที่ตัดสินอรรถคดีวา “ตลุาการ” ซึง่จะแปลวา 
ผมีูอาการดจุตราชู กไ็ด ผสูรางตุลาคอืสรางตราชูหรือสรางมาตรฐาน กไ็ด
หมายความวา ดํ ารงตนคงท่ี เที่ยงธรรม เปนมาตรฐานของสังคม เปน
กลางตอทุกคน ทั้งดีและราย สมํ่ าเสมอในทุกกรณี ไมเลือกที่ชอบใจหรือ
ไมชอบใจ ไมวาในสุขหรือทุกข วาไปตามท่ีเปนจริงตอทุกคนในทุกกรณี 
(ในภาษาบาลีทานใชคํ าวา “ตุลาภูตะ” แปลวา ผูเปนดุจตราชู มีคํ าอธิบาย
หลายแหง เชน วินย.อ.๓/๒๓๒; องฺ.อ.๒/๕๔; พุทฺธ.อ.๑๖๖-๗; จริยา.อ.๓๑๕ เปนตน) น้ีคือ
ภาวะที่จิตมีอุเบกขา

เม่ือต้ังอยูในอุเบกขา ตัวของผูปฏิบัติก็พรอมที่จะรักษาตนเองไวไม
ใหลวง อคติ คือ การออกนอกทางที่ควรจะไป หรือความประพฤตินอกทาง
แหงธรรม ทีแ่ปลงายๆวา ความล ําเอียง ๔ ประการ คือ (ที.ปา. ๑๑/๑๗๖-๑๗๗/๑๙๕)

๑. ฉนัทาคติ ลํ าเอียงเพราะ รัก หรือเพราะชอบกัน
๒. โทสาคติ ลํ าเอียงเพราะ ชัง หรือเพราะขัดเคือง
๓. ภยาคติ ลํ าเอียงเพราะ ขลาด หรือเพราะกลัว
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๔. โมหาคติ ลํ าเอียงเพราะ เขลา หรือเพราะหลงผิดรูไมเทาถึงการณ∗
น้ีคือภาวะแหงดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ที่สงผลออกมาทํ าให

รักษาดุลยภาพในสังคมไวได
จะเห็นชัดวา พรหมวิหารสามขอแรกน้ันหนักในดานความรูสึก สวน

ขอที่สี่หนักดานความรู
สามขอแรกหนักดานความรูสึกอยางไร เบื้องแรกเราพัฒนาคนให

พนจากความรูสึกที่ไมดีมาสูความรูสึกที่ดีตอกัน ทํ าใหมีเมตตา เปนตน คือ 
ยามเขาเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตร เขาเดือดรอน เราก็รสูึกสงสารเห็นใจ 
เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกพลอยชื่นชมยินดีดวย ทั้งหมดนี้เปนดานความรูสึก 
ซึ่งเม่ือสถานการณน้ันๆ มาถึง ก็พรอมทันที

แตขอที่ ๔ คืออุเบกขา อาศัยความรูสึกไมได ตองอาศัยความรู คือ
ปญญาดวย เพราะฉะน้ันอเุบกขาจงึตองมากบัปญญา เพราะตองรูวาอะไร
คือความจรงิ อะไรคอืความถกูตอง อะไรคอืความดีงาม อะไรคอืหลกัการ
แลวจึงจะปฏิบัติคือมีอุเบกขาได ฉะนั้น อุเบกขาจึงตองต้ังอยูบนปญญา

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงแยกวา อุเบกขามี ๒ ชนิด คือ 
อุเบกขาทีเ่ปนกศุลนี ้กบัอเุบกขาทีเ่ปนอกศุล ซึง่เรียกวา “อัญญาณเุบกขา”
แปลวา เฉยโง คือเฉยไมรูเร่ือง ไมเอาเรื่อง แลวก็ไมไดเร่ือง

เฉยในภาษาไทย เรามักจะมองแบบเฉยโง ซึ่งผิด เปนอกุศลธรรม 
ฉะน้ัน เฉยในทีน้ี่ตองหมายความวา เฉยเพราะรูวาถาชวยเขาจะกลายเปนการ
ท ําลายธรรม จงึเฉยไมเอากบับคุคลนัน้ เพ่ือจะไดปฏบิติัใหเปนไปตามธรรม

โดยเฉพาะผูพิพากษา จะตองมีทาทีอุเบกขานี้มากหนอย แมวาจะ
สงสารหรืออยางไรก็โอนเอนไมได ตองวาไปตามกฎกติกา และตามหลัก
                                                                                
∗ ลํ าดับเดมิ คือ ฉันทาคต ิโทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ แตในทีน้ี่เรียงตามล ําดับท่ีตรสัสรุปไวในคาถา ซึง่จํ างายกวา
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การ เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวรักษาธรรม เชนความเที่ยงธรรมใน
สงัคมไว ในหมูมนุษยจะตองมีธรรมขอที่ ๔ น้ีไวเพ่ือรักษาธรรมวินัย ตลอด
จนกฎเกณฑกติกา อยางที่วากฎตองเปนกฎ อะไรทํ านองนี้

พฤติกรรมจะถึงภาวะแหงดุลยภาพ
เมื่อจิตใจและปญญามาประสานอยางสมดุล

อยางไรก็ตาม ที่วากฎตองเปนกฎ ก็ตองระวังเหมือนกัน เพราะกฎ
มี ๒ ช้ัน อยางที่วามาแลว คือกฎธรรมชาติ กับกฎมนุษย

กฎธรรมชาติซึ่งเปนความจริงแทที่มีอยูเปนอยูของมันตามธรรมดา
น้ัน เราตองรูและรูใหชัดใหทั่วตลอด เพราะถาไมรูเราก็พลาด กฎไมผิด 
แตเราเองพลาด

สวนกฎมนุษยน้ีมนุษยสรางขึ้นมา เม่ือมนุษยสรางเองก็มีทางพลาด 
กลายเปนกฎท่ีผิด เพราะฉะนั้น การที่จะเอากฎหมายเปนเกณฑก็จะตอง
คอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะตองดูวามันสอดคลอง
กบัความเปนจรงิของกฎธรรมชาตคืิอตัวธรรมหรือเปลา

ฉะนั้น สํ าหรับกฎหมายคือกฎท่ีมนุษยต้ัง หรือวินัย จึงตองคอย
ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองและความไดผลตามกฎธรรมชาติหรือ
ความจริงตามธรรมอยูเสมอ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายที่เปนธรรมนั้น ซึ่งตอง
อาศัยการที่รูทั้งหมด คือรูทั้งดานกฎธรรมชาติ และรูดานมนุษยทั้งแง
บคุคลและสังคม

การจะวางกฎหมายไดดี ตองรูเขาใจธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทั่วไป 
คือความจริงแหงธรรมดาของส่ิงทั้งหลาย และธรรมชาติของมนุษย เขาใจ
จดุหมายของชีวิต เขาใจจุดหมายของสังคม ตลอดจนเขาใจจุดหมายของ
กฎหมายเอง ซึ่งตองไปสอดคลองกับจุดหมายที่วามาทั้งหมดนั้น ถาไมเชน
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น้ัน จุดหมายของกฎหมายก็พลาดได
รวมความวา กฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษยน้ีจะตองมีการตรวจสอบอยู

เสมอ มิฉะนั้น แมแตอุเบกขาก็อาจจะพลาดเหมือนกัน ในกรณีที่เอา
กฎหมายซึ่งเปนกฎชั้นรองมาใช

เร่ืองของกฎหมายมีทางพลาดไดทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ ทั้งการบัญญัติ
กฎหมาย และการใชกฎหมาย (ทั้งสองขั้นนี้เปนดานพฤติกรรม) และผิด
พลาดดวยเหตุสํ าคัญ ๒ ประการ คือ

๑. ดานปญญา ไมรูความจริง คือไมรูเทาทันทั่วถึงธรรม คํ าวา 
“ธรรม” น้ีมีหลายชัน้ วากนัถงึทีส่ดุกคื็อตวัธรรมทีเ่ปนความจรงิในธรรมชาติ
ถาไมรูความจริงน้ี เชน ไมรูไมเขาใจชีวิตมนุษย และไมเขาใจเหตุปจจัยใน
สงัคม วาเวลานี้สังคมเปนอยางไร มีปญหาอยางไร กลไกของปญหาสังคม
เปนอยางไร การทํ าเหตุปจจัยอยางน้ีๆ จะกอใหเกิดผลในสังคมสะทอนกัน
ไปอยางไร ถาปญญาไมรูความจริงน้ีเพียงพอ การบัญญัติกฎหมายจะ
พลาดทันที เพราะฉะนั้นจึงตองรเูขาใจความจริงของตัวธรรมทุกระดับ

ตอจากปญญาที่รคูวามจริงคือธรรม เชนเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็
ยังตองมีปญญาในขั้นจัดต้ังวางวินัย คือ รูจักจัดระเบียบระบบขึ้นมาอยาง
ประสานสอดคลองและใหไดผลจริงตามธรรมนั้นดวย

๒. ดานเจตนา (คือดานจิตใจ) ถามีเจตนาแอบแฝง เชน คิดจะหา
จะเอาผลประโยชนแกตัวหรือพวกของตัว หรือจะกลั่นแกลงทํ ารายคนอื่น
พวกอ่ืน ก็จะทํ าใหพลาดอีกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น การบัญญัติวินัยที่เปนกฎในระดับสังคมมนุษยจึงมีทาง
ผดิพลาด ที่ทํ าใหตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ ๒ ช้ันดวยกัน คือ

๑. ปญญาเพียงพอหรือไม มีความรูความเขาใจทั่วตลอดและวาง
แผนจัดต้ังไดสอดสมทั่วถวนไหม

๒. เจตนาเปนอยางไร
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ในการใชกฎหมาย ถาปญญาไมพอ ไมรคูวามจริง หาความจริงไม
ทัว่ถึง ก็เกิดความผิดพลาด ถาเจตนาไมดี กอ็าจจะเลี่ยงหลบหรือเอา
กฎหมายเปนเครื่องมือสนองเจตนารายนั้น

ขอเพ่ิมเติมในเรือ่งนีอี้กหนอย คือ ในการใชกฎหมาย หรอืใชหลกัการ
กฎเกณฑกติกา ดังไดกลาวแลววา ในทางวินัยหรือกฎหมายมีกรรมชนิดที่
เปนสมมติ ซึง่ทํ าใหไมตองรอกรรมตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เม่ือมีพระ
ภิกษุท ําผดิวนัิย สงฆกต็องด ําเนินการ ถาใครละเวนกมี็ความผดิ แมแตภิกษุรู
วาภิกษุรูปหนึง่ท ําความผดิรายแรง แลวชวยปกปดความผดิน้ัน กเ็ปนอาบติั

นอกจากในกรณทีีมี่ความผดิเกดิขึน้แลว แมแตในยามปกต ิ ทกุ ๑๕ 
วนั กต็องมกีารประชมุครัง้หน่ึง เพ่ือใหภิกษุทกุรูปตรวจสอบความประพฤติ
ของตนตามปาตโิมกข คือประมวลกฎหมาย ทีเ่ปนวนัิยขัน้พืน้ฐาน (ยังมีวนัิย
อีกระดับหนึง่ซึง่วาดวยการจดักจิการของสวนรวม อันนัน้ไมตองเอามาตรวจ
สอบกนัในทีป่ระชุมน้ี) คือเอาวนัิยทีเ่ปนขอประพฤตสิวนบคุคลมาสาธยายใน
ทีป่ระชมุทุก ๑๕ วัน ถามีใครทํ าผิดก็จะตองจัดการทันที เชนมีการลงโทษ

วิธีการลงโทษก็เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองมีหลัก ขอเลาเร่ืองในพระ
สูตรเปนตัวอยาง (ม.อุ.๑๔/๑๐๕-๑๑๓/๘๙–๙๖)

เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานใหมๆ พระอานนทยังอยู พระอานนทน้ี
ใกลชิดพระพุทธเจามาก วันหนึ่งวัสสการพราหมณ มหาเสนาบดีของ
แควนมคธ เดินทางมาตรวจราชการงานเมือง ดูแลงานซอมแซมพระนคร 
มาถึงที่พระอานนทกํ าลังสนทนากับพราหมณคนหนึ่งคางอยู

สนทนากันมาถึงตอนที่พราหมณถามวา มีพระภิกษุรูปใดบางไหมที่มี
คุณสมบัติพรอมทุกอยางเทากับพระพุทธเจา พระอานนทตอบวาไมมี 
เพราะพระพุทธเจาทรงเปนผคูนพบและเปนผช้ีูแสดงมรรคา สวนสาวกทั้ง
หลายเปนผูรูตาม ดํ าเนินตาม

วสัสการพราหมณจงึถามตอวา พระพทุธเจากท็รงปรนิิพพานไปแลว
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พระองคไดต้ังใครเปนหวัหนาปกครองสงฆตอไป พระอานนทตอบวา ไมไดต้ัง
วสัสการพราหมณน้ีเปนนักปกครองบริหารกิจการบานเมืองอยู จึง

วา พวกทานไมมีหัวหนา ไมมีผูปกครอง จะอยูรวมกันไดอยางไร ความ
พรอมเพรียงสามัคคีจะเกิดขึ้นไดอยางไร

พระอานนทก็ตอบวา พวกเราไมใชจะไมมีหัวหนา พวกเรายึดถือ
ธรรมคือหลักการ พวกเราอยูกันดวยหลักการ คือยึดถือธรรม

วสัสการพราหมณก็ถามตอไปวา ที่ทานวาอยูกันดวยหลักการ คือ
ยึดถอืธรรมนัน้ หมายความวาอยางไร

พระอานนทกต็อบวา พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท วางวินัยแม
บทเปนหลักอางอิงไวแลว เม่ือถึงวันอุโบสถ ๑๕ วันครั้งหน่ึง พระภิกษุที่อยู
ในทองถิ่นหนึ่งๆ ก็มาประชุมพรอมกนั ขอใหพระภิกษุรูปหนึง่สวดสาธยาย
สกิขาบททีว่างไวเปนแมบทนัน้ เม่ือมพีระท ําความผดิ สงฆคือทีป่ระชมุ กใ็ห
ภิกษุรูปน้ันปฏบิติัตามกตกิา การที่ปฏิบัติเชนน้ีไมถือวาใครลงโทษภิกษุน้ัน 
แตถือวาธรรมลงโทษเขา

อันน้ีเปนหลักการที่สํ าคัญ คือกฎเกณฑกติกามีอยูแลว สิกขาบทมี
อยูวาดังน้ี ใครท ําความผดิ ทีป่ระชมุเพยีงแตเปนสือ่ มาเปนตัวแทนของ
หลกัการ มาเปนปากเสียงใหแกหลักการ เพ่ือจะใหหลักการท่ีวางไวมีผลใน
เชิงปฏิบัติ ที่ประชุมและภิกษุทั้งหลายมาเปนกระบอกเสียงใหแกตัวหลกั
การนัน้ แตเวลาทีล่งโทษถอืวาหลกัการลงโทษ ไมมีภิกษุรูปใดลงโทษ

สวนที่วาพระพุทธเจาไมไดทรงต้ังภิกษุใดไวเปนหัวหนาปกครองสงฆ
แทนพระองค แตภิกษุทั้งหลายก็มีภิกษุที่เคารพนับถือเปนหัวหนาน้ัน ก็
หมายความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมคือหลักการท่ีเปนคุณสมบัติไว 
ภิกษุใดมีคุณสมบัติอยางน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็พรอมใจกันยกภิกษุรูปนั้นขึ้น
เปนที่เคารพนับถือเชื่อฟง น่ีคือ การไมตั้งบุคคล แตยึดถือหลักการ

อันนี้ก็เปนแงของนิติศาสตรแนวพุทธ อีกเร่ืองหนึ่ง คือผูพิพากษาจะ
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ตองท ําใจและวางทาทีแบบนี้ คืออยาไปนึกวาเราเปนผูลงโทษ ถาคิดอยาง
น้ันก็ผิดแนนอน ผพิูพากษาตองทํ าใจใหบริสุทธิ์ ปราศจากความรูสึกที่เปน
ตัวเขาตัวเรา มีแตเจตนาทีรั่กษาธรรม และใชปญญาที่รคูวามจริงถองแท 
ทํ าหนาที่เปนเพียงกระบอกเสียงใหแกตัวธรรมคือหลักการและตัวบท
กฎหมายเทาน้ัน

เม่ือท ําไดอยางน้ี ถามีการลงโทษ ก็คือกฎหมายลงโทษเขา กติกา
ลงโทษเขา ตัวธรรมลงโทษเขา

ถามีใจบริสุทธิ์และปญญาถองแทถึงที่สุดแลวก็เปนตัวธรรมลงโทษ
เขา น่ีคือใหธรรมในระดับหลักการของมนุษยมาทํ าหนาที่ เพราะถารอให
ธรรมในกฎธรรมชาติมาแสดงผล สงัคมอาจจะวปิริตไปเสยีกอนกไ็ด

เพราะฉะนั้น เม่ือมนุษยมีความสามารถในการจัดต้ัง เราก็ใชความ
สามารถน้ันจัดสรรระบบของสังคมเพ่ือจะดํ าเนินการใหเปนไปตามธรรม 
โดยมุงใหมีประสิทธิผลในการที่สังคมจะอยูรวมกันดวยดี คนทีดํ่ าเนินการ
ตามหลกัการและกฎกตกิาอยางน้ี ถอืวาดํ าเนินการตามธรรม เปนสื่อใหแก
ธรรม เปนทางผานของธรรม หรือเปนกระบอกเสียงแกธรรม ไมใชเปนผู
ไปท ําอะไรของตนเอง และไมใชไปลงโทษเขา

นอกจากนั้น เม่ือเราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามวินัย โดยมีความ
รูสกึตอกฎหมาย ดวยทาทีแหงการปฏิบัติตอกันระหวางเพื่อนมนุษย ที่มุง
เพ่ือจะรักษาธรรม ก็จะเปนการปฏิบัติดวยสภาพจิตของพรหมผูสราง
สรรคอภิบาลโลก คือพรหมวิหาร ๔ ขอที่กลาวแลวน้ัน

มนุษยจะมีทาทีตอกฎหมายตางกันเปน ๓ ระดับ ซึง่ตองขึ้นตอ
การที่กฎหมายนั้นเปนธรรมหรือไมดวย

ทาทีท่ี ๑ คือความรูสึกแบบเปนเครื่องบังคับ ถือวาเปนความรูสึกที่
ต่ํ าสุด และจะไมย่ังยืน เด๋ียวน้ีเราชอบใชคํ าวาย่ังยืน โดยเฉพาะในคํ าวา
การพฒันาที่ย่ังยืน กฎหมายก็จะไมย่ังยืน และสังคมนี้ก็จะไมย่ังยืน ถา
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มนุษยเต็มไปดวยความรูสึกวากฎเกณฑกติกาทั้งหลายเปนขอบังคับ ทาที
ที่ ๑ คือทาทีความรสูกึวากฎหมายเปนเครื่องบังคับ

ทาทีท่ี ๒ เปนทาทีแบบพระพุทธศาสนาที่มองวา กฎเกณฑกติกาน้ี 
เราบัญญัติจัดวางขึ้นมาเพ่ือสรางสภาพเอื้อในสังคม ที่จะเปนโอกาสใหคน
พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น คนจะมองกฎเกณฑ
กติกา วาเปนเครื่องฝกตน ดังที่เรียกวา สิกขาบท คือเปนขอฝก หรือขอ
เรียนรู ที่จะเอามาปฏิบัติดวยจิตใจท่ีรูสึกวาจะฝกตัวเอง หรือจะเรียนรูเพ่ือ
จะไดปฏิบัติไดถูกตองใหเกิดผลดีตามวัตถุประสงค เพราะวาการที่เราจะ
เขาถึงชีวิตที่ดีงามได เราจะตองมีระบบความเปนอยูที่เอ้ือ

เม่ือมีความเขาใจอยางนี้ เขาก็จะมีความสํ านึกตระหนักวา ระบบ
ชีวติแบบนี้เราตองทํ าใหได เม่ือเราทํ าไดแลวเราจะสามารถมีชีวิตที่ดี จาก
น้ีเขาก็เต็มใจและพรอมใจ ที่จะปฏิบัติอยางเปนการฝกตน

ถามองกวางออกไปก็คือ ในสังคมนี้ การที่เราจะอยูรวมกันดวยดี 
เหตุผลก็มีอยูแลว วาเราจะตองมีความประพฤติกันอยางน้ี เพราะฉะนั้น 
เราจะตองพยายามปฏิบัติ มาฝกตัวกัน อยาถือเปนขอบังคับ เราจะตอง
ฝกตัว พัฒนาตัวกันจนกระทั่งอยูตัว จนกระทั่งเรามีความประพฤติอยาง
น้ันเปนธรรมดา

มนุษยน้ีฝกได เรียนรูได เพราะฉะนั้น เม่ือทานเห็นวากฎน้ีเขาสราง
ขึน้เพื่อใหเกิดสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงามของเราตอไป ถาเราอยากจะมีชีวิต
ทีดี่งาม เราก็ตองปฏิบัติตามกฎน้ี เราตองมาฝกกัน เม่ือฝกแลวตอไปเรา
จะท ําไดเปนธรรมดาไปเลย มันก็จะเปนสภาพชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นมา สังคม
ก็บรรลุวัตถุประสงคที่จะเปนสภาพเกื้อกูลตอชีวิตของแตละตนดวย และ
สังคมเองก็อยูดีดวย

ดังน้ัน มนุษยจะตองมองกฎกติกาเหลาน้ีเปนขอฝก คือเปน
สกิขาบทอยางที่วา ถาถึงขั้นนี้แลวมนุษยจะเร่ิมพัฒนา
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ทาทีท่ี ๓ มนุษยที่พัฒนายิ่งขึ้นกวาน้ี จะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่จะมี
ปญญารูเขาใจวา กฎเกณฑกติกาของสังคมนี้ มนุษยวางขึ้นดวยเหตุผล 
เพ่ือจะใหอยูรวมกันดวยดี และจะไดมีสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม 
ดังทีเ่ห็นไดชัดๆแลว เพราะฉะนั้น กติกาเหลาน้ีจึงเปนเพียงเครื่องหมายรู
วาเราจะอยูกันอยางไรเทาน้ันเอง เพ่ือใหมีชีวิตที่ดีงาม และใหสังคมมี
สภาพที่เอ้ืออยางที่เราตองการและอยางที่มันควรจะเปน เพราะฉะนั้น เรา
จงึตองปฏิบัติตามกติกาในการที่จะอยูรวมกันอยางน้ี

เพราะฉะนั้น กฎหมายและกฎเกณฑกติกาจึงเปนเพียงขอหมายรู
รวมกันวาจะเอาอยางไร มนุษยที่มีทาทีความรูสึกขั้นน้ีเรียกวาเปนคนที่
พัฒนาไปมากแลว พระอรหันตจะอยูดวยทาทีความรูสึกแบบนี้

แมแตพระอรหนัตกต็องมกีติกา คือตองมวีนัิย ท ําไมพระอรหนัตตอง
มีวินัย เพราะการอยูรวมกันตองมีระเบียบระบบ เชน จะมาฉันพรอมกัน
เวลาเชา ก็ตองวางกติกาวาฉันเวลาไหน จะเอาสิ่งใดเปนเครื่องนัดหมาย 
ถาใชระฆงั จะตีกีท่ ีกต็กลงบญัญัติกติกาวา ถาตีระฆงั ๒ ครัง้หมายถงึมีเหตุ
การณอยางน้ีเกิดขึ้น ๓ ครั้งนัดประชุม ๕ ครั้งบอกเวลาฉัน ตลอดกระท่ัง
วาเม่ือมาแลวจะนัง่กนัอยางไร จะท ําอะไรกนัอยางไร พูดสัน้ๆ วาตองมวีนัิย

เพราะฉะน้ัน แมแตพระอรหันตผูพัฒนาสูงสุดแลวก็ตองมีกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ไมเชนนั้นก็อยูดวยกันโดยเรียบรอยดวยดีไมได เพราะ
แทนทีจ่ะเกิดมีโอกาส ก็กลายเปนเกิดความขัดของ

เปนอันวา เม่ือมนุษยอยูรวมกัน ก็ตองมี social contract แต
ความหมายอาจจะไมเหมือนของฝรั่ง๑ พระอรหันตคือมนุษยที่พัฒนา
                                                                                
๑ ในฝายตะวนัตก บุคคลหลกัท่ีเสนอแนวคิดเกีย่วกบั social contract ๓ ทาน คือ Thomas Hobbes, John 

Locke และ Jean Jacques Rousseau แมจะมทัีศนะในเรือ่งนีต้างกนับาง แตกร็วมลงเปนอยางเดยีวกนัใน
แนวคดิใหญของตะวนัตก ท่ีมองมนษุยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเหน็วาการจัดการทางสงัคมอยางนี้ 
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สมบรูณแลว มองกติกาเหลาน้ีดวยความเขาใจดวยปญญาวา เปนเพียง
เครื่องหมายรูรวมกัน เพ่ือใหเราอยูรวมกันดวยดีเทาน้ันเอง

ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นนี้ โดยมีความรูสึกตอกฎหมายอยางน้ีได ก็
เปนมนุษยที่พัฒนาแลว เรียกวาเปนผูมีการศึกษา

แตถามนุษยยังมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับอยู ก็แสดงวามนุษย
ยังไมมีการศึกษา หรือไมเชนนั้นก็มีกฎหมายที่เปนเครื่องบังคับเขาจริง คือ
กฎหมายไมเปนธรรม แตถากฎหมายเปนธรรม ก็แสดงวามนุษยไมมีการ
ศึกษา จึงมองวากฎหมายเปนเคร่ืองบังคับ

ถาคนมีการศึกษา อยางนอยก็จะมองวากฎหมายเปนเครื่องฝกตน
เพ่ือเปนปจจัยเอื้อตอการที่จะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และ

ถาเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกจนสมบูรณแลว ก็จะมองกฎหมายวาเปน
เครื่องหมายรูรวมกัน ซึ่งตรงตามความหมายของสมมติทีแ่ทจริง คือเปน
เร่ืองของมติรวมกัน การตกลงหรือรับรูรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน ดวย
เหตุผลเพื่อความดีงามรวมกัน ทั้งของชีวิตแหงบุคคลและของสังคม

พูดมาถึงตรงน้ี คงจะชวยใหมองเห็นความหมายที่แทและความ
ส ําคญัของ “สมมติ” พรอมทัง้วธิปีฏบิติัทีถ่กูตองตอสมมตน้ัิน ทีว่าไมละเลย
แตถือสํ าคัญ อยางรูเทาทัน ใชประโยชนไดถูกตอง โดยไมหลงติดน้ัน คือ
อยางไร (พึงศึกษาจากพุทธพจนในที่ตางๆ เชน ที.สี.๙/๓๔๒/๒๔๘; สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑)

ถาประชาชนประพฤติตามกฎหมายดวยจิตสํ านึกอยางหลังน้ี ก็พูด
ไดวา สังคมบรรลุความสมบูรณแลวในแงของนิติศาสตร เพราะยอมหมาย
                                                                                                  
เปนเร่ืองตรงขามกับภาวะของธรรมชาติ (ท่ีปาเถื่อนไรข่ือแป) ซึ่งบุคคลตองยอมสละสิทธิเสรีภาพของตน
บาง เพ่ือไดรับการคุมครองจากสังคมหรือจากผูปกครอง สวนทางพระพทุธศาสนามองมนษุยเปนธรรม
ชาติสวนพเิศษท่ีฝกศึกษาได การจัดการทางสังคมอยางนี้ก็เปนการประสานประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาติน่ันเอง มนุษยท่ีพัฒนาแลวจึงมชีีวติจิตใจที่กลมกลนืกบักติกาทางสงัคมท่ีตกลงจดัวางกนัข้ึนน้ัน
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ถงึการที่คนพัฒนาแลวอยางสมบูรณ จนทั้ง ๓ ดานของชีวิต คือ ทั้งพฤติ
กรรม จิตใจ และปญญา มาบรูณาการประสานกันลงตัว

ทางดานปญญาก็รูเขาใจเหตุผลและความมุงหมายของวินัย ทาง
ดานจิตใจก็มีความเต็มใจและรวมใจ พรอมทั้งทางดานพฤติกรรมก็ปฏิบัติ
ตามดวยดีอยางมีเหตุผล

แตในความเปนจริง สังคมจะไมบรรลุภาวะนี้ เพราะเปนธรรมดาวา 
ในขณะหนึ่งขณะเดียวกัน มนุษยทั้งหลายยอมอยูในระดับการพัฒนาที่ตาง
กนัหลากหลาย

อยางไรกต็าม มนุษยจะปลอยตวัประมาทไมได จะตองเพยีรพยายาม
อยางนอยใหมีคนจํ านวนหนึ่งมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๓ โดยใหคนจํ านวน
มากทีสุ่ดมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๒ และใหคนที่มีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๑ มี
จ ํานวนนอยที่สุด สังคมก็จะยังพออยูกันได และนับไดวาเปนสงัคมที่ดี

ความเครงครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไมยึดมั่น
ค ํานึงแตจะรักษาธรรมเพื่อประโยชนสุขของปวงชน

กจิกรรมหรือขอยึดถือปฏิบัติที่ตกลงกันในสังคมมนุษย พระทานใช
คํ าวา “สมมติ” ทัง้น้ัน

ตัวอยางเชน มีจีวรเกิดขึ้นในวัด พระภิกษุแตละรูปในวัดน้ันมีสิทธิ 
สทิธิก็เปนของสมมติเหมือนกัน ญาติโยมอาจไดสิทธิมีของครอบครองมาก
มาย แตพระมีสิทธิเพียงเครื่องใชที่เรียกวา บริขารนิดเดียว เชน มีไตร
จวีรที่ถือไดจริงๆ ชุดเดียว นอกจากนั้นแลวมีสิทธิครอบครองไดแค ๑๐ วัน
เปนอยางมาก เกินกวาน้ันเก็บไมได แลวทีน้ีจะทํ าอยางไร

ถาจวีรเกิดขึ้นมากมาย ก็ใหมีพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาหนาที่สํ าหรับ
เก็บ เรียกวา จีวรนิทหกะ แปลวาภิกษุเจาหนาที่เก็บจีวร
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ภิกษุองคหนึ่งจีวรขาด อยากจะไดจีวรใหม จะไปหาภิกษุองคที่เก็บก็
ไมได เพราะองคเก็บไมมีหนาที่แจก ตองไปหาพระภิกษุอีกองคหนึ่งผูมี
ตํ าแหนงเรียกวา จีวรภาชกะ แปลวา ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวร

ภิกษุทั้ง ๒ รูปนี้ คือทั้งพระจีวรนิทหกะ (ผเูก็บจีวร) และพระจีวร
ภาชกะ (ผแูจกจวีร) ตองไดรับแตงต้ังจากสงฆ โดยมีกฎเกณฑบญัญติัวา
ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอยางน้ีๆ คือ ไมมีอคติ ทั้ง ๔ และรูงานในหนาที่ 
โดยเขาที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมตกลงมีมติรวมกัน แตงต้ังภิกษุรูป
น้ีเปนผูเกบ็จวีรหรือเปนผแูจกจวีร

การเลือกต้ังภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาทํ าหนาที่อันใดอันหนึ่ง ใหมี
ตํ าแหนงหนาที่อยางน้ี เรียกวา สมมติ

คํ าวา “สมมติ” ของพระ ไมใชเปนเร่ืองเหลวไหลอยางที่ญาติโยม
เขาใจกัน แตเปนเร่ืองที่จริงตามสมมติ คือตามที่ตกลงกันนั้น เม่ือภิกษุรูป
น้ันไดรับการสมมติแลว ก็มีอํ านาจหนาที่จริงๆ (ตามที่ตกลงกัน) ในการที่
จะเกบ็จวีร หรือในการท่ีจะแจกจีวร เปนตน

อีกตัวอยางหน่ึง การสรางโบสถจะตองมีนิมิต คือเครื่องหมายเขต 
เวลาผูกสีมาคือตกลงกํ าหนดเขตนั้น ก็เรียกวา “สมมติสีมา” สมมติ ก็คือ
มติรวมกันดังที่กลาวแลว

เร่ืองของสังคมมนุษยน้ัน เปนเร่ืองของมติที่มนุษยจะตกลงกันวาจะ
เอาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา “สมมติ” ทั้งสิ้น แตกลาวแลววา
สมมติเปนเร่ืองที่สํ าคัญมาก อารยธรรมของมนุษยต้ังอยูบนฐานของสมมติ
เพราะมนุษยมีความสามารถในการสมมต ิ จึงสามารถทํ าการสรางสรรค
อารยธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นมาได เพราะเหตุที่สมมติเปนเร่ืองจริงใน
ระดับหนึ่ง และเปนเร่ืองใหญทีเดียว ในพระพุทธศาสนา ทานจึงแสดงไว
ทั้งปรมัตถสัจจะ และสมมติสัจจะ

การเขาถึงสมมติ คือการรเูขาใจตามเปนจริงวา กฎเกณฑเปนตนนี้ 
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เปนสิ่งที่เราตกลงกันกํ าหนดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนบางอยาง เม่ือเรามีเหตุ
ผลในการตั้งกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อประโยชนอันนี้ เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสมมติน้ัน เพราะฉะนั้น พระจึงมีลักษณะที่วายิ่งพัฒนาไปก็จะยิ่ง
ปฏิบัติตามวินัยไดเครงครัด

อาจมีผูสงสัยวา ขอปฏิบัติตางๆ ที่เรียกวาการรักษาสิกขาบทน้ันก็
เปนขอฝกเทาน้ัน พระอรหนัตเปนผฝูกเสร็จแลว ไมตองฝกอีกตอไปแลว 
ท ําไมจะตองปฏบิติัดวย กก็ลายเปนวาพระอรหนัตยึดถอืสมมติมากใชไหม

ตอบวา ตามปกตคินเรานัน้ แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ ผูทียั่งฝกกบั
ผูทีฝ่กแลว หรอืผูทีก่ ําลงัศึกษากบัผจูบการศกึษา หรอืผูทีก่ ําลงัพัฒนากบัผูที่
จบการพฒันาแลว พระอรหนัตน้ันจบการพฒันาแลว แตปรากฏวาเปนผูที่
ถอืวนัิยจริงจงัมาก เพราะอะไร มีเหตผุลในเรือ่งนีอ้ยางนอย ๓ ประการ คือ

๑. เปนผูนํ า พระอรหันตในฐานะที่เปนผูสมบูรณแลว จึงตอง
ปฏิบัติตนเปนผูนํ าเขาในความเครงครัดในสิกขาบท ขอยกตัวอยางวา 
(วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘) เม่ือครั้งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุลงอุโบสถ
สวดปาติโมกขทุก ๑๕ วัน มีพระอรหันตองคหนึ่งดํ าริวา หลักการนี้บัญญัติ
ขึ้นเพื่อจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ เราเปนผูบริสุทธิ์แลว ควรจะตองไป
หรือไม พระพุทธเจาเสด็จมาถึงตัวเลยตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไม
เคารพกฎ แลวใครจะเคารพกฎ ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไมถือสํ าคัญ ใครจะ
เหน็สํ าคัญ เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงตองเปนผูนํ าในการรักษาสิกขาบท

๒. เปนแบบอยาง ซึง่กอ็ยูในฐานะผูนํ าดวยเหมือนกนั ทานเรียกวา
ปฏบิติัเพ่ือใหชนรุนหลงัถอืเปนแบบอยาง ขอน้ีส ําคญัมาก หมายความวา
ไมใชปฏิบัติเพ่ือตัวเอง เพราะตัวเองพัฒนาสมบูรณแลว ส ําหรบัตวัเองทํ า
ใหพอแลว เต็มแลว เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้คิ็ดแตจะท ําเพ่ือผูอ่ืน อะไรจะเปน
การดีแกคนรุนหลงั กท็ ําใหเปนตัวอยางไว

ดังเชน พระมหากสัสปะ ทานแกมากอายุถึง ๑๒๐ ป แตทานก็ยัง
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ถอืธดุงค เชน อยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนตน พระพุทธเจา
เคยตรัสกับพระมหากสัสปะวา เธอถือธุดงคเครงครัดมาเปนเวลายาวนาน 
บดัน้ีเธอก็ชราแลว เร่ียวแรงกํ าลังก็ไมคอยมี ผาบังสุกุลนี้เน้ือไมดีและหนัก
มาก เธอรับจีวรที่ญาติโยมถวายมาใชเถิด แตพระมหากสัสปะไดทูลขอ
ปฏิบัติถือธุดงคเชนนั้นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามวามีเหตุผลอะไร 
เพราะหากยอมใชจวีรเน้ือดีกจ็ะเบาสบาย พระมหากสัสปะชี้แจงเหตุผลวา
เพ่ือเปนแบบอยางแกคนรุนหลงั เรียกวา ปจฉฺมิา ชนตา ทฏิานุคตึ อาปชฺเชยยฺ
แปลวา ประชุมชนภายหลังจักไดถือเปนแบบอยาง (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙) จะได
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกคนเหลาน้ันเอง

๓. เปนการปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน หรือเปนการรักษา
ผลประโยชนของประชาชน เพราะวินัย กฎหมาย และกฎเกณฑกติกาทั้ง
หลายนั้น เปนสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนแกสวนรวม โดยเฉพาะเพื่อ
สรางสภาพเอื้อตอการสรางสรรคพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีงามดังกลาว
แลว พระอรหันตน้ันเปนผบูรรลุประโยชนตนแลว ไมมีอะไรที่จะตองทํ า
เพ่ือตนเองอีก ทานจึงปฏิบัติเพ่ือผูอ่ืนและเพื่อสวนรวมไดเต็มที่ ตามคติที่
วา พหุชนหติายะ พหุชนสุขายะ โลกานกุัมปายะ คือ เพ่ือประโยชนสุขแก
ชนจ ํานวนมาก เพ่ือเห็นแกประโยชนสุขของโลก

อยางในเรื่องพระมหากสัสปะ เม่ือทานทูลชี้แจงเหตุผลแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการวาทานปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขของพหูชน 
(สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙; ฯลฯ) ดวยเหตุน้ีพระอรหันตจึงปฏิบัติเครงครัดในพระวินัย

น้ีคือหลักการในการรักษาวินัย กฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ตางๆ ซึ่งคนที่อยูในระดับตางๆของสังคมควรจะมีทาทีที่ถูกตอง แตปรากฏ
วาในสังคมไทยมีการยึดถือเขาใจผิดกันบอยๆ เชน บางทีมีการอางวา 
พระภิกษุทานนั้นทานนี้เปนพระอริยะ ทานหมดกิเลสแลว ไมมีกิเลสแลว 
ทานจะทํ าอะไรก็ไดเพราะทานไมยึดม่ันถือมั่น เอาหลักความไมยึดม่ันถือ
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ม่ันมาอาง (รายหนึ่งถึงกับวาใหหญิงสาวนวดให) ญาติโยมหลายทานฟง
แลววานาจะจริงนะ เพราะพระอรหันตทานไมยึดม่ันถือม่ัน จะไปเอาอะไร
กบัสิง่เหลาน้ี ซึ่งไมจริงแทแนนอน เปนสิ่งสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา น่ีแหละ ระวังจะตกหลุม

ทีว่าตองระวังก็คือ ความไมยึดม่ันที่แท กับความไมยึดม่ันเทียมหรือ
ความไมยึดม่ันอยางปลอม เปนคนละอยางกัน การที่พระอรหันตทานไม
ยึดม่ันน้ัน ทานไมยึดม่ันแทดวยปญญาที่รูความจริง  แตในการดํ าเนินชีวิต
ทานยอมรับความจริงตามเหตุตามผล

ไดกลาวแลววา สมมติ น้ัน คือสิ่งที่มนุษยตกลงกัน มีมติรวมกัน 
โดยก ําหนดวางไวตามเหตุผล เพ่ือวัตถุประสงคที่เปนประโยชน ไมใชต้ัง
ขึน้มาลอยๆ พระอรหันตอยูดวยปญญาที่เขาใจเหตุผลนั้น และทานไมมี
อะไรท่ีเปนการเห็นแกประโยชนของตัวทานเองดวย เพราะฉะนั้นทานจึง
เปนผูที่พรอมที่สุดที่จะปฏิบัติตามสมมติน้ี จึงกลายเปนวา พระอรหันตเปน
ผูพรอมที่สุด ที่จะปฏิบัติตามวินัยหรือกฎกติกาที่เปนสมมติ เพราะไมมี
กเิลสที่จะทํ าใหเห็นแกตัวหรือทํ าเพ่ือตัว

ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัดขวางผล
ประโยชนของเขา อยางนอยก็ตามใจตัวที่ขี้เกียจทํ า หรือเปนการไมสบาย
ทีต่องไปทํ าตามกฎ กิเลสเชนความขี้เกียจ และความเห็นแกประโยชนสวน
ตัวตางๆ เหลาน้ี จะมาขัดขวาง ทํ าใหคนไมปฏิบัติตามกติกาสังคม เพราะ
ฉะนั้น คนที่ยังมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎไดยาก สวนพระอรหันตทานหมด
กเิลสแลว ทานไมมีเร่ืองสวนตัวที่จะเขามากีดกั้น มาทํ าใหจิตใจตองฝน
หรือหลบซอน ทานไมมีอะไรตองทํ าเพ่ือตัวเองแลว ทานพรอมที่จะทํ าตาม
สิง่ที่มีเหตุผลทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงเปนผูนํ าในการปฏิบัติ
ตามสมมติที่ชอบธรรม
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บางคนบอกวา อะไรมันก็ไมเที่ยงแทแนนอน อยาไปยึดม่ันถือม่ันมัน
เลย แลวก็ไมเอาเรื่องเอาราวอะไร กลับไปบานก็วาเงินทองไมใชของเรา 
เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ลกูกไ็มใชของเรา ภรรยากไ็มใชของเรา บอกวา
ไมยึดม่ัน น่ีแหละ เจอความยดึม่ันอยางหนกัเขาไปแลว ความยดึม่ันเกดิขึน้
มาโดยไมรูตัว น่ีก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” เพราะวาความไม
ยึดม่ันทีเ่ขาอางน้ัน เปนเพยีงความไมยึดม่ันทีเ่ปน concept หรอืเปนสญัญา
ทีรั่บเอามาถือไว แลวก็ยึดม่ันวาฉันจะไมยึดมั่น เทาน้ันเอง

สวนความไมยึดม่ันทีแ่ทจริง เกดิจากปญญาทีรู่ความจริงแลวใจไมติด 
ใจเปนอิสระอยู แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจังตามหนาที่หรือตาม
เหตุผลท่ีไดตกลงเห็นชอบรวมกัน เพ่ือความดีงามบางอยาง มีอะไรเปนไป 
ใจกไ็มตกเปนทาส ไมถูกครอบงํ า อันน้ีสิที่สํ าคัญ สวนการปฏิบัติในทาง
รูปธรรมดํ าเนินตามแบบแผนกตกิาทีต่กลงไว ถามันชอบธรรมสมเหตุสมผล
ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปนผูปฏิบัติจริงจังตามสมมติ และเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด

วนัิยน้ี ในแงหนึ่งเปนการสรางแบบแผนชีวิตตัวอยางสํ าหรับผูที่จะ
มีชีวิตที่ดีงามอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ทั้งที่พระพุทธเจาสอน
หลกัความไมยึดม่ัน แตวินัยของพระทํ าไมกลับใหเอาจริงเอาจังกับสิ่งตางๆ
มากนัก น่ีแหละวินัยเปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษยที่แท
จริงน้ัน ความไมยึดม่ันที่ถูกตองเปนอยางน้ี

จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับความไมยึดม่ัน ซึ่งอาจจะซอนกันอยูเปน 
๒ ช้ัน คือ

ในชัน้ที ่๑ ทานสอนใหไมยึดติด เชน ไมเหน็แกลาภ ไมโลภ ไมหมาย
ม่ันในการที่จะตองไดจีวรอยางน้ีอยางน้ัน ที่จะเอาแตใจ หรือจะมีของใน
ครอบครองใหมาก เพราะฉะนัน้จงึมีสกิขาบทในวนัิยทีบ่ญัญติัวาใหภิกษุมีสิง่
ของเคร่ืองใชไดจ ํากดัเทาน้ันเทาน้ี เพียงเทาทีพ่อแกการใชประโยชนทีแ่ทจริง
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ในเวลาเดียวกัน มองอีกขั้นหนึ่ง ก็จะเห็นความไมยึดม่ันในชั้นที่ ๒ 
คือสิง่ของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วาเปนของทานแลว ทานตองมีความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่

ตัวอยางเชน วินัยกํ าหนดวา พระภิกษุรูปหนึ่ง(มีสิทธิ)มีจีวรไดชุด
เดียว ดูจะเปนการไมใหความสํ าคัญแกเร่ืองเสื้อผาอาภรณ จึงไมใหมีมาก 
แตพระจะบอกวา เร่ืองจีวรน้ีไมสํ าคัญ ฉันไมยึดม่ันถือม่ัน มันไมใชของ
ของเราจริง เราเกิดมามันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็เอาไปไมได แลวก็
ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยใหขาดเปนรู ไมปะชุน

พระภิกษุจะปลอยปละละเลยอยางน้ันไมได วินัยกํ าหนดไววา ภิกษุ
ปลอยใหจีวรขาด ไมปะชุน แมจะเปนรูเทาหลังเล็บนิ้วกอย ก็มีความผิด 
เปนอาบัติ (วินย.อ. ๒/๑๖๘) เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดนี้ 
ปลอยใหขาด ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว

ในทํ านองเดียวกัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวตองรักษาไวใหดี ถาอยู
ปราศจากมันแมแตราตรีเดียว ก็เปนอาบัติ (วินย. ๒/๑๐/๗) ทานเรียกวาขาด
ครอง ญาติโยมไมเขาใจหลักการนี้ก็จะพูดวา พระทํ าไมมายึดม่ันถือม่ันกะ
เร่ืองจีวรแคน้ี สํ าคัญอะไรนักหนา

เพราะฉะน้ัน จะตองเขาใจหลักการนี้ใหถูก วินัยเปนระบบแหงวิถี
ชีวติของการฝกตน ถาเรามองเหน็ธรรม คือความจรงิแทแหงความถกูตอง
ดีงาม ทีเ่ขามาสูวินยั คือระบบการจดัต้ังของมนษุย ในรปูของระเบยีบแบบ
แผนในการดํ าเนินชีวิตแลว ก็ผานตอนนี้ไปได จึงจะขอเลยตอไปสูเร่ืองใน
ระดับการบัญญัติและการใชกฎหมาย และเร่ืองอื่นๆ อีกสัก ๓-๔ อยาง
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ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเปนภัย
แตถาเขาถงึธรรมทีเ่ปนฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนกันติศิาสตรท่ีแท

การบัญญัติกฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษย มีขอที่ตองระวังหลายอยาง 
ขอระวงัที ่๑ กคื็อ การทีม่นุษยจะแปลกแยกจากธรรมชาต ิซึง่จะไมอธบิาย
มาก แตจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกมาพูดตอนตนแลวในเรื่องกฎมนุษย กับ 
กฎธรรมชาติ ที่ซอนกันอยู

ดังไดบอกแลววา ทีจ่ริงน้ัน การทีเ่ราบญัญติักฎมนษุยขึน้มา กเ็พราะ
ความตองการแทจริงของเราอยูที่กฎธรรมชาติ เราจึงบัญญัติกฎมนุษยขึ้น
มาหนุนการกระทํ าที่จะใหไดผลตามกฎธรรมชาติน้ัน

ท ําไมเราจงึบญัญัติกฎมนษุยวาใหคนมาท ําสวน ๑ เดือนแลวเราใหเงนิ
เดือน ๕,๐๐๐ บาท การที่กฎมนุษยเกิดขึ้นมาน้ี เพราะแทจริงแลวมีกฎ
ธรรมชาติอยูเบื้องหลัง คือเราตองการผลตามกฎธรรมชาติวา จะใหตนไม
เจริญงอกงาม จึงจัดระบบใหมีคนมาทํ าสวน กฎมนุษยวา ทํ าสวน ๑ เดือน 
ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็มาหนุนกฎธรรมชาติที่วา ทํ าสวน ทํ าใหตนไม
เจริญงอกงาม

ถามนุษยแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ และหลงสมมติ คือติดอยูแค
กฎสมมติเม่ือไร ชีวิตและสังคมจะเริ่มวิปลาสทันที เร่ิมจากคนทํ าสวน ซึ่ง
มาทํ าสวนเพียงเพราะตองการผลตามกฎมนุษย คือ ตองการเงินเดือน 
๕,๐๐๐ บาท เขาไมตองการผลตามกฎของธรรมชาติ ไมไดตองการใหตน
ไมเจริญงอกงาม อะไรจะเกิดขึ้น ผลเสียหรือความวิปลาสที่เกิดขึ้น คือ

๑. ในดานชีวิตของตัวบุคคลน้ันเอง คนทํ าสวนก็ไมมีความสุขในการ
ท ําสวน เพราะเขาท ําสวนดวยความฝนใจเนือ่งจากเขาไมไดตองการผลท่ีแท
จริงของการทํ าสวน แตสิ่งที่เขาตองการคือเงิน การทํ าสวนจึงทํ าใหเขา
ตองมาทรมาน ตองรอเวลาเดอืนหนึง่กวาจะไดเงนิเดอืน ซึง่เปนภาวะทีแ่ย
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จริงๆ เพราะฉะนัน้เขาจงึท ําสวนดวยใจทกุขทรมานเตม็ทตีลอดเวลา
๒. ในดานกจิการของสงัคม ประโยชนสวนรวมกเ็สยี เพราะวาเม่ือ

คนท ําสวนไมเต็มใจทํ าสวน นอกจากตัวเขาเองจะไมมีความสุขแลว ก็ยังไม
ต้ังใจท ํางานอกี เม่ือไมต้ังใจท ํา สงัคมกไ็มไดประโยชนทีค่วรจะไดจากเขา กจิ
การของสงัคมกเ็สยี เพราะการท ําสวนไมมีคุณภาพ และไมมีประสทิธภิาพ

นอกจากนั้น เม่ือคนทํ าสวนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการ
ผลแตตามกฎมนุษย และไมต้ังใจทํ าสวน สังคมมนุษยก็ตองต้ังกฎมนุษย
ซอนเพิ่มเขามาอีก เชนจะตองดํ าเนินการตั้งคนคุมขึ้นมาเพื่อคุมคนทํ าสวน
คนนี ้ แตนายคนคุมก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการแตผลตามกฎ
มนุษยอยางเดียว ก็เลยไมไดเร่ืองอีก แลวก็ต้ังกฎซอนเขามาเปนชั้นๆ จน
ซบัซอนอยางยิ่ง แตผลที่สุดก็ลมเหลวหมด

การทีส่ังคมนี้ยังดํ ารงอยูได ก็เพราะคนเราบางสวนยังไมแปลกแยก
จากธรรมชาติ ถามนุษยทั้งสังคมนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติมาติดอยู
กับกฎมนุษยอยางเดียวโดยหลงสมมติเม่ือไร สังคมนี้ก็จะปนปวนวิปริต 
และชีวิตก็จะไมมีความสุข จะเสียคุณภาพชีวิต ดังเชนคนทํ าสวนที่ทํ างาน
ดวยความทุกขทรมานดังกลาวมาแลว

เวลานี้ มนุษยเร่ิมเขาสูระบบที่ติดสมมติมากขึ้น ระบบแขงขัน หรือ
ระบบผลประโยชนทีก่ ําลงัเขามา สงผลกระทบตอระบบทกุอยางของสังคม
ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แมแตกฎหมายก็จะถูกกระทบดวย เพราะฉะนั้น 
นักกฎหมายจะตองทันตอแนวโนมน้ีดวย ระบบการแขงขันหาผลประโยชน
น้ีเปนระบบที่เต็มไปดวยสมมติ และจะผลักดันใหมนุษยทํ าการตางๆ เพ่ือ
ผลตามกฎสมมติอยางเดียว จนกระทั่งในไมชาคนก็จะแปลกแยกจากธรรม
ชาติแทบจะสิ้นเชิง

ดังตัวอยางที่ยกมาพูดบอยๆ คือ เม่ือคนตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
มาโรงหนึ่ง ในขณะที่สังคมเขาสูระบบแขงขันหาผลประโยชนน้ัน ถามวา
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จริงๆ เพราะฉะนัน้เขาจงึท ําสวนดวยใจทกุขทรมานเตม็ทตีลอดเวลา
๒. ในดานกจิการของสงัคม ประโยชนสวนรวมกเ็สยี เพราะวาเม่ือ

คนท ําสวนไมเต็มใจทํ าสวน นอกจากตัวเขาเองจะไมมีความสุขแลว ก็ยังไม
ต้ังใจท ํางานอกี เม่ือไมต้ังใจท ํา สงัคมกไ็มไดประโยชนทีค่วรจะไดจากเขา กจิ
การของสงัคมกเ็สยี เพราะการท ําสวนไมมีคุณภาพ และไมมีประสทิธภิาพ

นอกจากนั้น เม่ือคนทํ าสวนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการ
ผลแตตามกฎมนุษย และไมต้ังใจทํ าสวน สังคมมนุษยก็ตองต้ังกฎมนุษย
ซอนเพิ่มเขามาอีก เชนจะตองดํ าเนินการตั้งคนคุมขึ้นมาเพื่อคุมคนทํ าสวน
คนนี ้ แตนายคนคุมก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการแตผลตามกฎ
มนุษยอยางเดียว ก็เลยไมไดเร่ืองอีก แลวก็ต้ังกฎซอนเขามาเปนชั้นๆ จน
ซบัซอนอยางยิ่ง แตผลที่สุดก็ลมเหลวหมด

การทีส่ังคมนี้ยังดํ ารงอยูได ก็เพราะคนเราบางสวนยังไมแปลกแยก
จากธรรมชาติ ถามนุษยทั้งสังคมนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติมาติดอยู
กับกฎมนุษยอยางเดียวโดยหลงสมมติเม่ือไร สังคมนี้ก็จะปนปวนวิปริต 
และชีวิตก็จะไมมีความสุข จะเสียคุณภาพชีวิต ดังเชนคนทํ าสวนที่ทํ างาน
ดวยความทุกขทรมานดังกลาวมาแลว

เวลานี้ มนุษยเร่ิมเขาสูระบบที่ติดสมมติมากขึ้น ระบบแขงขัน หรือ
ระบบผลประโยชนทีก่ ําลงัเขามา สงผลกระทบตอระบบทกุอยางของสงัคม
ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แมแตกฎหมายก็จะถูกกระทบดวย เพราะฉะนั้น 
นักกฎหมายจะตองทันตอแนวโนมน้ีดวย ระบบการแขงขันหาผลประโยชน
น้ีเปนระบบที่เต็มไปดวยสมมติ และจะผลักดันใหมนุษยทํ าการตางๆ เพ่ือ
ผลตามกฎสมมติอยางเดียว จนกระทั่งในไมชาคนก็จะแปลกแยกจากธรรม
ชาติแทบจะสิ้นเชิง

ดังตัวอยางที่ยกมาพูดบอยๆ คือ เม่ือคนตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
มาโรงหนึ่ง ในขณะที่สังคมเขาสูระบบแขงขันหาผลประโยชนน้ัน ถามวา
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อะไรเปนเครื่องวัดความสํ าเร็จของโรงพยาบาล คํ าตอบตามระบบผล
ประโยชนก็คือ กํ าไรสูงสุด เพราะเขาต้ังโรงพยาบาลขึ้นเพื่อผลประโยชน 
เม่ือไดก ําไรสงูสดุกคื็อความส ําเร็จ ถาไมไดก ําไรสงูสดุกไ็มประสบความส ําเร็จ

การตั้งโรงพยาบาลแลวทํ าใหไดกํ าไรสูงสุดน้ีเปนเรื่องของกฎมนุษย 
ซึ่งหมายถึงการที่การแพทยไดกลายเปนธุรกิจแลว จึงมุงไปที่การไดผล
ประโยชนตอบแทน แตตามกฎธรรมชาติ การแพทยคืออะไร ผลของการ
แพทยคืออะไร การแพทยเปนเหตุ อะไรเปนผลตามกฎธรรมชาติ ตอบวา
การที่คนหายโรค มีสุขภาพดี เปนผลตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น 
ความสํ าเร็จของโรงพยาบาลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนความสํ าเร็จที่แท
จริง กคื็อ การที่ไดชวยใหผูคนในสังคมนี้ หางเบาบรรเทาจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสุขภาพดีขึ้น น้ีคือความสํ าเร็จตามกฎธรรมชาติ

พูดสัน้ๆวา ความส ําเร็จของมนษุยตามความหมายแหงกฎสมมต ิ คือ
การไดก ําไรสงูสดุ แตความส ําเร็จของมนษุยตามความหมายแหงกฎแทของ
ธรรมชาติ คือ การท ําใหชีวติดีงามมคีวามสขุ สงัคมสนัติ และโลกเปนแดนเกษม

ตอนนี้ ระหวาง ความสํ าเร็จตามกฎมนุษย กับความสํ าเร็จตาม
กฎธรรมชาติ เราจะเลือกเอาความสํ าเร็จอยางไหน ในสังคมปจจุบันนี้กิจ
การทุกอยางกํ าลังกลายเปนธุรกิจ แมแตการศึกษา เรากํ าลังจะมองกันอยู
แคกฎมนุษย และหลงอยูกับกฎสมมติน้ัน ไมวาจะทํ าอะไร ก็มุงผลสํ าเร็จที่
ก ําไรสูงสุด ถาเปนอยางน้ีจริงๆ แมแตแพทย ก็จะคํ านึงแตรายได ไม
คํ านึงถึงชีวิตของคน คนจะเปนอยางไรก็ชาง ใหฉันไดกํ าไรก็แลวกัน น่ีดี
แตวาแพทยของเรายังมีคุณธรรมอยูหลายทาน

เวลานีก้ิจการทุกอยางกํ าลังจะเปนอยางน้ี น้ีคือการที่มนุษยแปลก
แยกจากธรรมชาติ ติดในสมมติ เขาจึงไมสามารถเชื่อมกฎธรรมชาติกับ
กฎของมนุษยเขาหากัน  เขาไมรูตระหนักวา การที่เราจัดต้ังวินัย คือวาง
ระบบสังคมในหมูมนุษยขึ้นมาน้ี แทจริงแลวก็เพ่ือใหความเปนจริงในกฎ
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ธรรมชาติปรากฏผลที่ดีงามขึ้นมาแกชีวิตและสังคมของมนุษย ถามนุษย
ยังตระหนักรแูละทํ าใหเปนไปอยางน้ีได ก็คือ การเช่ือมระหวางกฎมนุษย
กับกฎธรรมชาติ หรือวินัยกับธรรมได

พระพุทธเจาตรัสธรรมกบัวนัิยไวดวยกนัเปนคกูนั เพราะทีแ่ทน้ัน ฐาน
ของชีวติและสงัคมมนุษยของเราคอืธรรม และประโยชนทีแ่ทของเรากคื็อ
ธรรม นิติศาสตรจะตองจับจุดน้ีใหได โดยเฉพาะในเมื่อสังคมตอไปนี้จะ
ประสบปญหาเร่ืองนีม้ากขึน้ทกุท ีซึง่เราจะตองคดิวาจะเอาอยางไรกบัมัน

กฎหมายนั้น วาที่จริง สาระที่แทตองอยูที่เจตนารมณซึ่งสอดคลอง
กบัธรรมนั้น เพราะฉะนั้น ถาคนไมเขาถึงธรรม ก็จะมีปญหาจากกฎหมาย
ไดหลายอยาง ไมวาจะเปนเพราะ

๑. ปญญาไมเขาถึงธรรม ก็ตาม
๒. เจตนาไมเปนธรรม เชน ไมบริสุทธิ์ หรือไมประกอบดวยเมตตา

คือความหวังดีตอเพื่อนมนุษย เน่ืองจากเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือคิด
จะกลั่นแกลงผูอ่ืน ก็ตาม

เพราะฉะน้ัน บางครั้งกฎหมายก็จึงกลายเปนเครื่องมือกดขี่ขมเหง
กันในสังคมได และเราจึงตองคอยตรวจสอบเจตนารมณที่แทจริงของ
กฎหมายกับขอกํ าหนดตามตัวอักษร ดวยความสํ านึกตระหนักวา ขอ
ก ําหนดตามตัวอักษรนัน้ ทีจ่ริงจดัวางไวเพ่ือสนองเจตนารมณของกฎหมาย
แตเม่ือออกมาแลวบางทีมันกลับเปนเครื่องมือในการที่จะไมปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย คนจึงใชบัญญัติตามตัวอักษรเพื่อทํ ารายคนอื่นก็
ได หรือเพ่ือสนองการหาผลประโยชนของตนเองก็ได ดังที่มีคนใชกฎหมาย
เพ่ือผลประโยชนของตัวเองกันมากมาย

เพราะฉะนั้น การที่จะตองตรวจสอบกฎมนุษยคือกฎหมายนี้ใหสอด
คลองกับธรรมและใหชวยนํ ามนุษยเขาถึงตัวธรรมใหได จึงเปนหนาที่ของ
มนุษยที่จะตองทํ าอยูตลอดเวลา สิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะผูบัญญัติ
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กฎหมายจะตองมี ก็คือการเขาถึงธรรมทั้งในแง
๑. การเขาถึงธรรมดวยปญญา คือความรูในความจริงอยางที่วามี

หลายระดับ ต้ังแต
๑) ความรใูนกฎแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ความ

เปนไปตามเหตุปจจัย หลักการแหงความถูกตองดีงาม อยางนอยรูตัวกฎ
เกณฑกติกาในความหมายที่แทจริงของมัน และตามที่มนุษยบัญญัติ และรู
ไปถงึสงัคม สภาพปญหาของสังคม เหตุปจจัยแหงความเปนไปในสังคม 
กลไกของความเปนไปนั้น ตลอดจนการหย่ังรูหยั่งเห็นวาการที่วางกฎขอน้ี
แลวจะเกิดผลอะไรขึ้นมาในสังคม เปนตน และ

๒) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย วามนุษยน้ีเปนสัตวที่ตอง
ฝกฝนพัฒนา เขามีความประสงคอะไร ชีวิตที่ดีเปนอยางไร ซึ่งอยางที่
กลาวแลววา คนเราทุกคนมีความเขาใจและความตองการนั้นอยูแมโดยไม
รตัูว ถึงแมเห็นไมชัดมันก็มีอยูในใจ และถาไมชัดน่ีแหละ มันจะมีอิทธิพล 
ซึง่ทํ าใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

๒. การเขาถึงธรรมดวยจิตใจ คือมีเจตนาบริสุทธิ์ รักความเปน
ธรรม มีความมุงมาดใฝปรารถนาตอจุดหมายที่จะสรางสรรคชีวิตและ
สงัคมใหดีงาม ดวยการดํ ารงธรรมไวในสังคม อันนี้จะตองมีอยูในใจ คือ
ความใฝปรารถนาที่จะดํ ารงธรรมและสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม

การเขาถึงธรรมท่ีวามาน้ีจะตองมีอยูในนักกฎหมาย โดยเฉพาะผู
บัญญัติกฎหมาย

เม่ือผบูัญญัติกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว 
พฤตกิรรมของเขาในการบญัญติักฎหมายกจ็ะเปนพฤติกรรมทีเ่ขาถงึธรรมดวย

เม่ือผูใชกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจติใจแลว ก็จะมี
พฤติกรรมในการใชกฎหมายอยางผูเขาถึงธรรมดวยพฤติกรรมดวย

ขอยํ้ าอีกทีวา เม่ือมีการบัญญัติกฎหมายใดก็ตาม ในใจของผูบญัญติั
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ยอมมีความคดิความเหน็ความเขาใจอยางใดอยางหน่ึงทีพ่ระเรียกวา ทฏิฐิ
เกีย่วกบัธรรมชาติของมนษุยอยูในใจ

ตัวอยางเชน คนหนึง่อาจจะเชือ่วา ความสุขของมนุษยอยูที่การเสพ
วตัถุ คนที่มีความเขาใจอยางน้ีอยูในใจ แมจะไมไดท ําความเหน็หรอืความ
เช่ือนั้นใหประจักษออกมาแกตนเอง มันก็ฝงลึกอยู เวลาเขามาบัญญัติ
กฎหมาย เขากจ็ะบญัญติัอยางหน่ึง

แตอีกคนหนึง่มีความเชือ่วา ตามธรรมชาติของมนุษยน้ัน ความสุขไม
ไดอยูเพียงแคการเสพวัตถุ แตอยูที่คุณคาทางนามธรรมที่ลึกซึ้งกวาน้ัน 
เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเขาก็จะบัญญัติอีกอยางหน่ึง

เปนอันวา ทิฏฐิ หรือแนวคิดความเชื่อน้ีจะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง 
ซึ่งจะมากํ าหนดวิถีทางในการคิดวินิจฉัยและใหเหตุผลแกเขาผูน้ันในการ
ท ํากจิกรรมทางปญญาทั้งหมด เร่ืองนี้ใหญมาก เพราะฉะนั้น นักกฎหมาย
จะอยูแคเหตุผลพื้นๆ ในทางสังคมเทาน้ันไมได แตเขาจะตองเขาถึงความ
จริงซึ่งรวมทั้งเร่ืองธรรมชาติของมนุษยดวย เพราะวามนุษยที่ตรา
กฎหมายในสภานิติบัญญัติเปนตนน้ัน

๑. จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา ซึ่งมีหลาย
อยาง เชน เขามีปญญารูแคไหน ก็เปนปจจัยปรุงแตงในตัวเขาใหทํ าได
อยางน้ันเทาน้ัน พูดงายๆ ก็ภูมิธรรมภูมิปญญาน่ันเอง ตลอดจนสภาพ
หลอหลอมของคานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตน ซึ่งเขามาเปน
ปจจัยปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การให
ความเห็น ตลอดจนการยกมือวาจะเอาขางไหน พูดงายๆวา ภูมิธรรมภูมิ
ปญญาในตัวคนนั้นสํ าคัญอยางยิ่ง เร่ิมแตทฏิฐขิองเขา ซึ่งเปนปจจัยหลอ
หลอมทั้งในตัวบุคคลและในทางสังคม

๒. เม่ือบญัญัติกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตง
ผลกัดันสังคมอีก ทํ าใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๑๐

ยอมมีความคดิความเหน็ความเขาใจอยางใดอยางหนึง่ทีพ่ระเรียกวา ทฏิฐิ
เกีย่วกบัธรรมชาติของมนษุยอยูในใจ

ตัวอยางเชน คนหนึง่อาจจะเชือ่วา ความสุขของมนุษยอยูที่การเสพ
วตัถุ คนที่มีความเขาใจอยางน้ีอยูในใจ แมจะไมไดท ําความเหน็หรอืความ
เช่ือนั้นใหประจักษออกมาแกตนเอง มันก็ฝงลึกอยู เวลาเขามาบัญญัติ
กฎหมาย เขากจ็ะบญัญติัอยางหน่ึง

แตอีกคนหนึง่มีความเชือ่วา ตามธรรมชาติของมนุษยน้ัน ความสุขไม
ไดอยูเพียงแคการเสพวัตถุ แตอยูที่คุณคาทางนามธรรมที่ลึกซึ้งกวาน้ัน 
เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเขาก็จะบัญญัติอีกอยางหน่ึง

เปนอันวา ทิฏฐิ หรือแนวคิดความเชื่อน้ีจะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง 
ซึ่งจะมากํ าหนดวิถีทางในการคิดวินิจฉัยและใหเหตุผลแกเขาผูน้ันในการ
ท ํากจิกรรมทางปญญาทั้งหมด เร่ืองนี้ใหญมาก เพราะฉะนั้น นักกฎหมาย
จะอยูแคเหตุผลพื้นๆ ในทางสังคมเทาน้ันไมได แตเขาจะตองเขาถึงความ
จริงซึ่งรวมทั้งเร่ืองธรรมชาติของมนุษยดวย เพราะวามนุษยที่ตรา
กฎหมายในสภานิติบัญญัติเปนตนนั้น

๑. จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา ซึ่งมีหลาย
อยาง เชน เขามีปญญารูแคไหน ก็เปนปจจัยปรุงแตงในตัวเขาใหทํ าได
อยางน้ันเทาน้ัน พูดงายๆ ก็ภูมิธรรมภูมิปญญาน่ันเอง ตลอดจนสภาพ
หลอหลอมของคานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตน ซึ่งเขามาเปน
ปจจัยปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การให
ความเห็น ตลอดจนการยกมือวาจะเอาขางไหน พูดงายๆวา ภูมิธรรมภูมิ
ปญญาในตัวคนนั้นสํ าคัญอยางยิ่ง เร่ิมแตทฏิฐขิองเขา ซึ่งเปนปจจัยหลอ
หลอมทั้งในตัวบุคคลและในทางสังคม

๒. เม่ือบญัญัติกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตง
ผลกัดันสังคมอีก ทํ าใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป
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เปนอันวา ทฏิฐใินตัวคนมีความสํ าคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทํ าใหมีผลขึ้น
มา ๒ อยางน้ี โดยเฉพาะนักกฎหมายจะตรากฎหมายที่ดีไมไดถาไมรูธรรม
ชาติของมนุษยวา มีศักยภาพอยางใด ควรมีชีวิตอยางไร

ตัวอยางเชน เวลานี้จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสนุกเกอร จะเห็นวา
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยจะอยูเบื้องหลังการตัดสินใจของ
ผอูอกกฎหมาย เชน บางคนกเ็ขาใจวา ความสขุของมนษุยอยูทีก่ารเสพวตัถุ
ซึ่งเจาของความคิดอาจไมรูตัวเลย แตเขาจะวินิจฉัยและตัดสินใจลงมติ
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เม่ือมองคนตองมองทั้งสองดาน และใหประสานโยงถึงกัน ทัง้ดาน
ทีเ่ปนบุคคลในสังคม และดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะมองคน
ตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปนดานสังคม

ตามแนวคดิตะวนัตก สงัคมศาสตรมองมนุษยในแงเปนบคุคล  แทบ
ไมพูดถึงในแงเปนชีวิต โดยปลอยใหชีวิตเปนเรื่องของวิทยาศาสตร ซึ่งก็
ศึกษาชีวิตน้ันแตดานวัตถุรางกายอยางเดียว นิติศาสตรอยูในหมวดสังคม
ศาสตร ก็จึงมองมนุษยในแงเปนบุคคล

แตจุดหมายของศาสตรทั้งหลายที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแก
มวลมนุษยจะไมมีทางสัมฤทธิ์จริงได  ถามองคนเพียงแคดานบุคคล โดยไม
คํ านึงถึงความเปนชีวิต  เพราะมนุษยโดยพื้นฐานเปนธรรมชาติ  คือเปน
ชีวติ  และตองมองชีวิตใหครบทั้งดานกายหรือดานวัตถุ และดานจิตใจ

มนุษย ทั้งที่เปนชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ และเปนบุคคลใน
สงัคม  เกี่ยวเนื่องโยงเปนอันเดียวกัน ถาเราไมเขาใจชีวิตและไมปรับปรุง
ชีวิตใหดี ความเปนบุคคลที่จะอยูรวมกันดวยดีในสังคมก็เปนไปไดยาก 
ชีวิตที่พัฒนาอยางดีจึงจะทํ าใหความเปนบุคคลเจริญงอกงามไดอยางถูก
ตอง หากเราจะใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในโลกที่ดี มีสังคมที่รมเย็นเปน
สุข เราจะตองประสานความคิดเร่ืองชีวิตกับความเปนบุคคลใหกลมกลืน
และเกื้อหนุนกันใหได

เพียงแครับประทานอาหาร  คนก็กินอาหารทั้งในฐานะที่เปนบุคคล 
และกินในฐานะที่เปนชีวิต มีทั้งการกินเพื่อสนองความตองการของบุคคล 
และการกินเพื่อสนองความตองการของชีวิต

แนนอนวา คุณคาที่แทจริงของอาหารคือเพื่อสนองความตองการ
ของชีวิต การกินเพื่อสนองความตองการที่ถือวาดีที่สุดของบุคคล (เชน 
อรอย โก แสดงฐานะ ซึ่งรวมท้ังสิ้นเปลืองที่สุด) อาจจะบ่ันทอนหรือ
ท ําลายชีวิตของเขาเอง ถาเม่ือใดเขาใจถึงความจริงที่โยงมาประสานกัน ก็
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เทากบัจับจุดของการแกปญหาได ถามองไมเห็นจุดประสาน แมแตคนแต
ละคน กจ็ะไมสามารถเขาใจตัวเองและปฏิบัติตอตัวเองใหถูกตองได

การพัฒนาที่ผิดพลาด ทํ าใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคมมนุษย
กบัธรรมชาติต้ังแตระหวางบุคคลกับชีวิตในตัวคนเอง

การตัดสินใจทางสังคม รวมทั้งนิติบัญญัติ มีกรณีมากมาย ที่คํ านึง
ถงึแตบคุคล(และสังคม) โดยไมมองไปใหถึงคุณหรือโทษตอชีวิต(และธรรม
ชาติ) คือ มองคนไมถึงชีวิต เพราะติดอยูแคบุคคล ท ําใหไมอาจสรางสรรค
ประโยชนสุขที่แทจริง และกอปญหาแกอารยธรรมในระยะยาว

ตองยอมรบัวา กฎหมายมากมายในระบบสงัคมทีเ่ปนมา ไดเปนเครือ่ง
บั่นทอนอารยธรรม เชน ท ําใหเกดิ “การพฒันาทีไ่มย่ังยนื” ดังเชนกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมย่ังยืนที่ผานมาแลวใน
สงัคมตะวนัตก ซึง่กต็องเปนเพราะนกักฎหมายเองกมี็สวนในความเขาใจเชน
น้ัน คือมีมิจฉาทฏิฐดิวย จงึชวยกนัผลกัดันใหเกดิการพัฒนาทีไ่มย่ังยนื

งานของนกักฎหมายมผีลกวางไกลอยางน้ัน โดยทีนั่กกฎหมายเองอาจ
อยูใตอิทธพิลของนกัปกครองและนกัเศรษฐศาสตรเปนตน และมองความเปน
มนุษยไมทัว่ตลอดถงึความจรงิทัง้ดานชีวติและดานบคุคลอยางทีก่ลาวแลวน้ัน

ดังน้ัน ผูบัญญัติกฎหมายก็ตาม ผูใชกฎหมายก็ตาม จึงตองไม
ประมาท จะตองศึกษาพัฒนาตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีปญญาย่ิงขึ้น และ
มีเจตนาดีย่ิงขึ้น

การศกึษาทีผ่ลตินักกฎหมายผสูามารถมาสรางกฎหมายท่ีเกือ้หนนุตอ
ชีวติทีดี่งามของมนษุย จะเปนปจจยัส ําคัญในการสรางอารยธรรมของมนษุย

เพราะฉะน้ัน การจะบัญญัติกฎหมายที่ถูกตองใหเปนปจจัยปรุงแตง
สรางสรรคสงัคมทีดี่ไดน้ัน จะตองท ําดวยความไมประมาท โดยมีความรบัผดิ
ชอบอยางสงู ทั้งดานปญญาและดานเจตนา ถากฎหมายผิด ก็จะทํ าลาย
ชีวิตมนุษย ทํ าลายสังคม ตลอดจนทํ าลายตัวธรรมทั้งหมดเลยทีเดียว
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น้ีเปนการเตอืนใหตองระวงัวา ธรรมทีเ่ปนฐานของกฎหมายหรอืเปน
ฐานของวินัย อาจถูกทํ าลายโดยกฎหมายที่ผิด ดวยปญญาทีรู่ไมเทาถึง
การณ หรือดวยเจตนาทีร่าย ซึง่มีผลเปนการท ําลายอารยธรรมของมนษุย

รวมความวา กฎหมายแทมีหลักอยูในใจที่ตองรักตัวธรรม (เชน รัก
ความเปนธรรม) และรักประโยชนสุขของสังคม พูดงายๆ ก็คือ กลับไป
หลักเกาที่วาตองมีทั้งตัวเจตนา คือเจตจํ านง ที่มีเมตตา มีความใฝ
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย และตอสังคม ตลอดจนมนุษยชาติ และมีความ
รูแจง คือมี ปญญา ทีเ่ขาถึงความจริง จนกระทั่งถือธรรมเปนใหญ

เม่ือไรนักกฎหมายถือธรรมเปนใหญ ก็เรียกวา เปนธรรมาธิปไตย
คือถอืเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการเปนใหญ แตจะถือ
ธรรมเปนใหญไดก็ตองมีปญญารูธรรม รูหลักการ รูวาอะไรจริง อะไรถูก
ตองดีงาม มันพันกันอยูในตัว เพราะฉะนั้นอยางนอยตองมี ๒ อยางน้ี คือ
รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ โดยรูดวยปญญาและมีเจตนาดีตอเพ่ือนมนุษย 
ซึง่จะทํ าใหมีพ้ืนฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี

กฎหมายและนิติบัญญัติมีความสํ าคัญตอชีวิตและสังคมตลอดจน
อารยธรรมของมนุษยชาติเปนอยางมากเชนนี้ และนักกฎหมายหรอืผทูํ า
หนาทีนิ่ติบญัญัติจะตองมคุีณสมบติัทีเ่ขาถงึธรรม ทัง้ดวยปญญา ดวยจติใจ
และดวยพฤติกรรม อีกทั้งตองมีความสามารถในการจัดต้ังวางระเบียบ
ระบบที่เปนสมมติเพ่ือสื่อธรรมออกมาสูวินัยอยางไดผลดี ดังที่กลาวแลว

ดังน้ัน การศกึษาดานนติิศาสตร จงึเปนเรือ่งใหญ ทีมี่ขอบขายกวาง
ขวางลกึซึง้มาก ไมใชเปนเพยีงการเรยีนวชิากฎหมายในความหมายตามตวั
อักษรเทานั้น แตเปนการศึกษา เพ่ือสื่อสัจธรรมในธรรมชาติสูอารยธรรม
ของมนุษยชาติทั้งหมด และเพื่อรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติใหดํ ารง
อยูในดุลยภาพแหงสัจธรรมของธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํ านวยประโยชนแก
มวลมนุษยอยางดีที่สุด ซึง่ตองการปญญาที่กวางขวางยิ่งใหญ
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อารยธรรมของมนุษยจะยั่งยืนเพียงใด
อยูที่ภูมิธรรมภูมิปญญาในการจัดการกับสมมติ

เวลานี้เร่ืองเกี่ยวกับกฎหมาย เชนเรื่อง “สิทธิ” ทีมี่การนํ าเขามา
เผยแพรหรือใชกัน เรามักแยกไมถูก เพราะฉะนั้นจึงขอตั้งขอสังเกตอีกนิด

อยางที่ในวงการนิติศาสตรตะวันตกมีสายความคิดแบบ natural 
law, natural rights ซึง่ดูคลายๆ กับเร่ืองธรรม แตที่จริงไมใชเลย แนว
คิดแบบนีค้ลายๆ จะถือวามีกฎหมายที่เปนกฎสากล ที่ใชไดทุกกาลเทศะ 
อยูในหัวสมองหรือในปญญาของมนุษย แตที่จริงปญญาของมนุษยที่เขา
ถึงตัวความจริงในธรรมชาติที่จะทํ าใหมีกฎสากลอะไรแบบนั้นได ในทาง
พุทธศาสนาแยกเปน ๒ ช้ัน คือ

๑. ความจริงของธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออกใคร เชนความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งมนุษยจะตองรูเขาใจแลวใช
ความสามารถของเรามาจัดต้ังระบบสังคมของเราเอง

๒. ถามนุษยเราเขาถึงความจริงน้ันจริง และมีความสามารถจริง 
เรากจ็ดัระบบสังคม โดยเฉพาะการปกครองและกฎหมาย ซึ่งเปนวินัยไดดี
ทีส่ดุ โดยสอดคลองกับความเปนจริงในธรรมชาติ แลวมนุษยก็จะไดรับ
ประโยชนเอง ดวยเหตุผลนี้ เราจึงมาต้ังขอกํ าหนดตางๆ ขึ้น

อยางไรก็ดี การกํ าหนดในเร่ืองสิทธิเปนตนน้ี เปนสมมติ ซึ่งได
กลาวแลววาเปนความสามารถพิเศษของมนุษย ซึ่งทํ าใหเราสรางอารย
ธรรมขึ้นมาได ถามนุษยไมรูจักสมมติ มนุษยก็จะอยูกันไดแคตามธรรม
ชาติพ้ืนฐานเหมือนอยางหมู แมว ชาง มา เทาน้ัน หรืออาจจะแยกวาสัตว
เหลาน้ัน เพราะโดยสัญชาตญาณมนุษยสูสัตวเหลาน้ันไมได ดังไดยกตัว
อยางวา เราสรางกฎใหคนทํ าสวนมาทํ าสวนแลวไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท 
อันน้ีเปนความสามารถของมนุษย ซึ่งในสัตวอ่ืนไมมี แตก็ไดบอกแลววา 
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ถามนุษยหลงสมมติเม่ือไร เม่ือนั้นคือความพินาศ
การทีจ่ะไมหลงสมมติก็คือ จะตองโยงจากสมมติน้ันเขาถึงตัวธรรม

คือความจริงอยูตลอดเวลา เชน คนทํ าสวนยังไมแปลกแยกจากธรรมคือ
กฎธรรมชาติ เขาทํ าสวนไดเงินเดือนตามกฎมนุษย ๕,๐๐๐ บาท พรอมกับ
ที่ลึกลงไปในใจที่แท เขาทํ าสวนเพ่ือใหไดผลตามกฎของธรรมชาติ คือ 
เพ่ือใหตนไมเจริญงอกงาม

ถาเขามองทะลุสมมติเขาถึงความจริงคือตัวธรรมอยางน้ี ประโยชน
ของสงัคมทีเ่ปนจดุหมายแทกไ็มเสยี แตกลบัท ําใหกลายเปนวาสมมตมิาหนุน
ความจริงแท บญัญัติมาหนุนหลักการ คือวินัยมาหนุนธรรม ทํ าใหความ
ตองการผลตามกฎธรรมชาติบรรลุจุดหมายเปนจริงสมประสงคย่ิงขึ้น

มนุษยเรามีความฉลาด เราจึงบัญญัติสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตอยางที่
บอกแลววา สิทธิ น้ีเปนความสามารถของมนษุยทีต่กลงก ําหนดกนัขึน้ ซึง่จะ
ไดผลดจีริงหรือไมเพียงไรกอ็ยทูีเ่ราจะตองมจีติใจท่ีบริสทุธิ ์ มีเจตนาทีดี่งาม
มีเมตตาตอเพื่อนมนุษย หวังประโยชนสุขแกสังคม และทํ าการดวยความรู
ความเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอยางกวางขวางทั่วถึงที่สุด

นาสังเกตวา ในชวงเวลาแหงความเจริญของอารยธรรมมนุษย ยุค
ปจจบุนั มีการเนนเร่ืองสิทธิมากขึ้น และปญหาเรื่องสิทธิตางๆ ก็ซับซอน
ขึน้ กบัทั้งมีการกํ าหนดสิทธิใหมๆ แปลกๆ ขึ้นดวย

ขอยกตัวอยางเชน เวลาน้ีประเทศที่พัฒนาแลวมีการกํ าหนดสิทธิ
อยางหนึ่งขึ้นเรียกวา pollution rights แปลวา “สิทธิในการกอมลภาวะ” 
ซึง่ไมมีในธรรมชาติ และก็ไมไดถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติ แตก็ทํ านอง
เดียวกับที่กลาวมาแลว คือ เปนสิ่งที่มนุษยกํ าหนดขึ้นมาเพื่อความดีงาม
ของสังคม เทาที่มนุษยที่กํ าหนดเรื่องนี้ขึ้นมา จะมีสติปญญามองเห็นวาจะ
เปนเครื่องชวยแกปญหาในหมูมนุษย

ส ําหรับในกรณีน้ีเหตุผลก็คือวา เวลาน้ีธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหาย
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ถามนุษยหลงสมมติเม่ือไร เม่ือนั้นคือความพินาศ
การทีจ่ะไมหลงสมมติก็คือ จะตองโยงจากสมมติน้ันเขาถึงตัวธรรม

คือความจริงอยูตลอดเวลา เชน คนทํ าสวนยังไมแปลกแยกจากธรรมคือ
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ที่ลึกลงไปในใจที่แท เขาทํ าสวนเพ่ือใหไดผลตามกฎของธรรมชาติ คือ 
เพ่ือใหตนไมเจริญงอกงาม

ถาเขามองทะลุสมมติเขาถึงความจริงคือตัวธรรมอยางน้ี ประโยชน
ของสงัคมทีเ่ปนจดุหมายแทกไ็มเสยี แตกลบัท ําใหกลายเปนวาสมมตมิาหนุน
ความจริงแท บญัญัติมาหนุนหลักการ คือวินัยมาหนุนธรรม ทํ าใหความ
ตองการผลตามกฎธรรมชาติบรรลุจุดหมายเปนจริงสมประสงคย่ิงขึ้น

มนุษยเรามีความฉลาด เราจึงบัญญัติสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตอยางที่
บอกแลววา สิทธิ น้ีเปนความสามารถของมนษุยทีต่กลงก ําหนดกนัขึน้ ซึง่จะ
ไดผลดจีริงหรือไมเพียงไรกอ็ยทูีเ่ราจะตองมจีติใจท่ีบริสทุธิ ์ มีเจตนาทีดี่งาม
มีเมตตาตอเพื่อนมนุษย หวังประโยชนสุขแกสังคม และทํ าการดวยความรู
ความเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอยางกวางขวางทั่วถึงที่สุด

นาสังเกตวา ในชวงเวลาแหงความเจริญของอารยธรรมมนุษย ยุค
ปจจบุนั มีการเนนเรื่องสิทธิมากขึ้น และปญหาเรื่องสิทธิตางๆ ก็ซับซอน
ขึน้ กบัทั้งมีการกํ าหนดสิทธิใหมๆ แปลกๆ ขึ้นดวย

ขอยกตัวอยางเชน เวลาน้ีประเทศที่พัฒนาแลวมีการกํ าหนดสิทธิ
อยางหน่ึงขึ้นเรียกวา pollution rights แปลวา “สิทธิในการกอมลภาวะ” 
ซึง่ไมมีในธรรมชาติ และก็ไมไดถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติ แตก็ทํ านอง
เดียวกับที่กลาวมาแลว คือ เปนสิ่งที่มนุษยกํ าหนดขึ้นมาเพ่ือความดีงาม
ของสังคม เทาที่มนุษยที่กํ าหนดเรื่องนี้ขึ้นมา จะมีสติปญญามองเห็นวาจะ
เปนเครื่องชวยแกปญหาในหมูมนุษย

ส ําหรับในกรณีน้ีเหตุผลก็คือวา เวลานี้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหาย
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มาก เน่ืองจากการกระทํ าของมนุษย โดยเฉพาะกิจการดานธุรกิจอุตสาห
กรรม ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาจึงมีวาจะทํ าอยางไรให
มนุษยไมทํ าลายธรรมชาติ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็จํ าเปนตองทํ า 
(ทีจ่ริงอาจเปนวา ทั้งๆที่การพัฒนาเศรษฐกิจผิดทางจนกลายเปนโทษแลว 
หรือเปนการพัฒนาในทางที่กอผลรายเชนเพ่ือสนองความโลภไปแลว เรา
กยั็งจํ าเปนตองทํ าการพัฒนาอยางน้ัน) การผลิตสิ่งของเครื่องใชก็ตองทํ า 
กมี็ทางประนีประนอม คือทํ าใหเขาผลิต โดยสรางมลภาวะใหนอยที่สุด

ในบรรดาวธิกีารทัง้หลายทีจ่ะแกปญหา รวมทัง้จริยธรรมในการปฏบิติั
ตอสิง่แวดลอม กมี็การบญัญติัสทิธขิึน้มาอยางหน่ึงคอื สิทธใินการกอมลภาวะ

วธิปีฏิบัติในเรื่องน้ีคือ รัฐเอาสิทธิในการกอมลภาวะใหบริษัท หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมแหงใดแหงหนึ่งไป โดยกํ าหนดใหมีสิทธิกอมลภาวะได
เทาน้ี เม่ือไดรับสิทธิไปแลว บริษัทหรือโรงงานน้ันก็ตองไปจัดการระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง ใหกอมลภาวะภายในขอบเขตแหงสิทธิที่ได
มา ถาธุรกิจของตนไมมีประสิทธิภาพ ก็กอมลภาวะมากแตผลิตสินคาได
นอย ถาจะดํ าเนินธุรกิจอยูตอไป ก็ไมคุม เพราะหมดสิทธิกอมลภาวะแลว 
จะผลติสินคามากกวานั้นไมได ก็ขาดทุน อาจจะตองลมเลิกกิจการไปเอง 
เทากับวารัฐไปบีบใหธุรกิจรักษาธรรมชาติแวดลอม

ทน้ีีเม่ือโรงงานหรือกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ ผลิตของไดนอย แต
กอมลภาวะสูง หมดสิทธิที่จะผลิตเกินกวาน้ันแลว ธุรกิจขาดทุนยับเยินจะ
อยูไมได ก็สามารถขายสิทธิน้ีแกบริษัทอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวา คือ
สามารถผลิตของมาก โดยกอมลภาวะนอย บริษัทหรือโรงงานที่มีประสิทธิ
ภาพน้ันก็มาซื้อเอาสิทธิน้ีไป

ตัวอยางน้ีเปนอบุายวธิทีีท่ ําใหการท ําลายสภาพแวดลอมเบาลง ดวย
การผลติของมากแตกอมลภาวะนอย น่ีก็คือภาวะที่เศรษฐกิจก็ไปได และ
สิง่แวดลอมก็มีทางที่จะอยูดีไดพอสมควร นับวาเปนวิธีการประนีประนอม
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อยางหน่ึง ในการพัฒนาที่มีปญหาวาจะไมย่ังยืน
ในเร่ืองสมมติและบัญญัติน้ี มนุษยมีความสามารถก็คิดกันเอา ถา

ปญญาดีและเจตนาดี ความพยายามก็จะไดผลดีดวย และเมื่อเรา
พิจารณาตอไป เห็นวาวิธีน้ียังไมไดผลดีนัก ก็เปลี่ยนไปอีก

เร่ืองสทิธกิฎขอบงัคับตางๆ น้ีกเ็ปนเร่ืองของมนุษย แตอยางทีว่าแลว 
จะตองไมลืมความจริงของธรรมชาติ มิฉะนั้นจะอายอินเดียนแดงอยางที่
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ ไดเจอมาแลว เม่ือครั้งซื้อแผนดินเมือง 
ซีแอตเต้ิลจากอินเดียนแดง ถูกอินเดียนแดงตอบมาวา “อะไรกัน ทานจะ
เอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือน่ี ความคิดน้ีแปลกประหลาด”
เพราะวามีที่ไหน มนุษยเอาแผนดินมาแบงกัน มันเปนเรื่องที่สังคมมนุษย
ตกลงกัน แลวเราก็บอกวาเปนสิทธิในทรัพยสิน และในอะไรตางๆ แต
เวลาอางกับธรรมชาติ มันไมฟงเรา

ไมวาจะท ําอะไรกต็องรตูระหนักในหลกัการ ๒ ช้ันทีโ่ยงเช่ือมกนั คือ
ตัวธรรมความจริงในกฎธรรมชาติที่เราจะตองรูตลอดเวลา ซึ่งเปนฐาน
ของการสรางวินัยที่เปนระบบกฎเกณฑกติกาในสังคม พรอมทั้งเปนจุด
หมายของวินัยนั้นไปดวยในตัว ทั้งน้ีมนุษยจะตองไมประมาท โดยมีการ
ศึกษาพัฒนาตนอยูตลอดเวลา

โดยเฉพาะผูที่อยูในสภานิติบัญญัติ จะตองคํ านึงถึงหลักความจริงน้ี
ใหมาก เพราะดังไดกลาวแลววา กฎหมายที่บัญญัติกันน้ันออกมาจาก
ปจจัยปรุงแตงภายใน คือภูมิธรรมภูมิปญญา พรอมทั้งปจจัยหลอหลอม
จากสังคมภายนอก ซึ่งตนเองเปนผูตัดสินใจ กฎหมายท่ีออกมาจึงเปนตัว
ฟองวาผูบัญญัติมีภูมิธรรมภูมิปญญาแคไหน

ตอจากนัน้ กฎหมายทีอ่อกมากจ็ะเปนปจจยัปรงุแตงสงัคมและอารย
ธรรม หรือเปนตัวทํ าลายตอไป ถารายก็ทํ าลายทั้งชีวิตสังคมและทํ าลาย
อารยธรรมตลอดจนทํ าลายตัวธรรมดวย ถาดีก็สงเสริมใหอารยธรรม
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มนุษยเจริญกาวหนาเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
มีขอที่ขอยํ้ าอีกอยางหน่ึงวา พระพุทธเจาทรงจัดต้ังสรางระบบ

สงัคมทีเ่รียกวา สงัฆะ ขึน้มาเพือ่เปนชุมชนแหงการศกึษา แลวมีการปกครอง
ขึ้นมาเพื่อใหการศึกษาคือการฝกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษยน้ันเปนไปได
ดวยด ี การฝกคนหรือใหการศึกษาแกเขาน้ัน แทที่จริงเปนการสรางปจจัย
ทีเ่อ้ือตอการที่เขาจะพัฒนาตัวเอง แตเม่ือทํ าอยางนั้น พระพุทธเจาก็ทรง
ไดช่ือวาเปนผูฝกเขาดวย และในการฝกน้ันพระองคมีลักษณะอยางหน่ึง 
เรียกวาเปนผูฝกโดยไมตองใชอํ านาจ หรือที่ศัพททางพระเรียกวา ผูฝก
โดยไมตองใชอาชญา คือไมตองใชการลงโทษ

ลกัษณะน้ีอาจจะเปนอุดมคติวา กฎหมายทีด่ท่ีีสุด และการปกครอง
ท่ีดท่ีีสุด ตองบรรลจุดุหมายโดยใชอาชญาใหนอยทีสุ่ด ถาเปนพระพทุธเจา
กไ็มตองใชเลย พระองคจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ฝกคนโดยไมตองใชอาชญา 
และทีจ่ริงน้ันกฎหมายเองกเ็ปนเครือ่งฝกคนอยูแลว แตการทีเ่ปนอยางน้ีได
กอ็ยูทีว่าจะตองท ําใหคนมจีติส ํานึก และมทีาทตีอกฎหมายแบบเปนสกิขาบท 
คือเปนขอฝกตน ไมใชขอบงัคบั และท ําใหดีย่ิงขึน้ไปอกีจนกระทัง่วา กฎหมาย
เปนเพียงเครื่องหมายรูรวมกันในขอสมมติของสังคมอยางที่วามาแลว

โดยนัยน้ี แนวทางในการท ํากฎหมาย จงึมี ๒ ทาง คือ ในระบบสงัคมที่
การปกครองเปนจดุหมายในตวั คือการปกครองเพือ่ใหสงัคมสงบเรียบรอย ก็
จะเปนการปกครองดวยอ ํานาจ หรือเนนการใชอํ านาจ กฎหมายก็จะมุง
บงัคับและควบคมุ โดยเนนการก ําจดัคนชัว่ ดวยการลงโทษคนท ําความผดิ

แตในระบบทีถ่อืคตวิาการปกครองเปนการสรางสงัคมทีดี่ขึน้มา เพ่ือ
เปนสภาพเอื้อใหมนุษยไดพัฒนาตนเขาสูชีวิตที่ดีงาม การบัญญัติกฎหมาย
ก็จะเนนการสรางคนดี เพราะเปนเครื่องฝกมนุษยใหขึ้นไปสูชีวิตที่ดีงาม 
เม่ือกฎหมายเปนสิกขาบทคือเปนเครื่องฝกตน กฎหมายก็จะเปนเครื่องมือ
ในการสรางคนดี เพราะฉะนั้น จงึควรเนนกฎหมายในการสรางคนดีมาก
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กวาการกํ าจัดคนชั่ว
เปนอันวา กฎหมายมี ๒ แบบ ถาเนนอํ านาจก็จะเปนกฎหมายที่

เดนในดานกํ าจัดคนชั่วโดยมีการหามและบังคับมาก แตถาเปนกฎหมายที่
เนนการศึกษา ซึ่งมุงสรางคนดี ก็จะมีลักษณะในทางจัดสรรโอกาสและมี
การสงเสริมมาก แตในความเปนจริงซึ่งสังคมในขณะหนึ่งๆ มีคนที่อยูใน
ระดับการพัฒนาที่แตกตางกันหลากหลาย การปกครองและกฎหมายจะ
ตองทํ าหนาที่ทั้งสองดาน คือ ทัง้สงเสริมคนดี และกํ าราบคนราย ทั้งน้ี
โดยมีจุดเนนที่การสรางและสงเสริมคนดี

รวมความวา ถาแยกโดยจุดเนน กฎหมายก็มี ๒ แบบ คือ แบบ
สรางคนด ีกบัแบบก ําจดัคนชัว่

ถาใชระบบอํ านาจก็แนนอนวาจะเอียงไปในแบบกํ าจัด แตถาใช
ระบบที่มองสังคมมนุษยเปนสังคมที่คืบหนาไปสูความดีงาม เราก็ออก
กฎหมายมาสรางสภาพเอื้อใหชีวิตพัฒนา ก็เปนกฎหมายที่พยายามสราง
คนใหเปนคนดี และสรางคนใหเปนคนดีใหมากจนกระทั่งเราแทบไมตองลง
โทษคน หรือลงโทษคนใหนอยที่สุด เพราะไมมีคนชั่วที่จะตองลงโทษ ถาทํ า
ไดอยางน้ันก็เปนกฎหมายที่ดี

แตทั้งน้ีกฎหมายยอมสัมพันธกันอยางแนบแนนกับการปกครอง 
การปกครองจึงตองมีนโยบายในการที่จะสรางสรรคสังคมในแบบที่วา ใช
การปกครองเพ่ือสรางคน โดยสรางคนดีเพ่ือใหมีคนชั่วที่จะตองลงโทษให
นอยที่สุด ซึ่งก็คือ เปนการถือแนวคิดแบบสิกขา


มองอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสรางสรรคอนาคต

ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ไดดวยการจัดการทางสังคม
สูเปาหมายแหงการพัฒนาคน

ฝายนิติบัญญัติของไทยจะทํ าอยางไร
ถาจะคิดเกื้อกูลใหพุทธศาสนาอยูดีเพื่อประโยชนแกสังคมไทย

เทาที่เปนมา เม่ือการพัฒนาคนออนลง และมีการทํ าความชั่วเชน
อาชญากรรมมากขึ้น แนวโนมของสังคมก็หันไปสูการปกครองแบบเนน
อํ านาจมากยิง่ขึน้ และดานกฎหมายกอ็อกขอก ําหนดกฎเกณฑในการบงัคับ
และลงโทษมากย่ิงขึน้

แนวคดิแบบนีก้ไ็ดเขาไปสูระบบการปกครองคณะสงฆดวย หรืออาจ
จะเปนวาคณะสงฆถูกหลอหลอมจากอิทธิพลของกระแสสังคม ใหมีแนว
คิดการปกครองแบบที่เนนอํ านาจมากย่ิงขึ้น ซึ่งเทากับเปนการหลงลืมละ
ทิง้หลกัการแหงวินัยที่แท ซึ่งเปนการปกครองเพื่อการศึกษา ที่มุงเกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย

ตลอดกาลทีล่วงไป พระราชบญัญติัคณะสงฆแทบทกุฉบบัทีอ่อกมา
เปนกฎหมายประเภทที่เนนอํ านาจ คือการปกครองแบบบังคับควบคุม 
แลวลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา ตั้งสังฆะขึ้นมาเพื่ออะไร

ถาจะปฏิบัติใหถูกตอง พระราชบัญญัติคณะสงฆจะตองวางบท
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แนวคิดแบบนีก้ไ็ดเขาไปสูระบบการปกครองคณะสงฆดวย หรืออาจ
จะเปนวาคณะสงฆถูกหลอหลอมจากอิทธิพลของกระแสสังคม ใหมีแนว
คิดการปกครองแบบที่เนนอํ านาจมากย่ิงขึ้น ซึ่งเทากับเปนการหลงลืมละ
ทิง้หลกัการแหงวินัยที่แท ซึ่งเปนการปกครองเพื่อการศึกษา ที่มุงเกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย

ตลอดกาลทีล่วงไป พระราชบญัญติัคณะสงฆแทบทกุฉบบัทีอ่อกมา
เปนกฎหมายประเภทที่เนนอํ านาจ คือการปกครองแบบบังคับควบคุม 
แลวลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา ตั้งสังฆะขึ้นมาเพื่ออะไร
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บญัญัติ เพ่ือเอ้ือตอการสรางชุมชนแหงการศึกษาขึ้นมาใหได จึงจะสอด
คลองกับจุดหมายที่แทจริงแหงการปกครองในพระธรรมวินัย

เวลานี้เนนแตการใชอํ านาจและการบังคับบัญชา เจาอาวาสเลิก
เปนอาจารยไปนานแลว ยังเหลอืแตการเรียกชือ่เทาน้ัน วาเปน “อาจารย” 
ชาวบานไปเจอเจาอาวาสก็ยังเรียกอาจารย แตตัวเจาอาวาสจํ านวนมาก
ไมเคยทํ าหนาที่ของอาจารย เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวาวิปลาสไปแลว เจา
อาวาสทํ าหนาที่เปนผูปกครอง ก็มุงใชอํ านาจบังคับบัญชา ถาอยางนี้ก็ไป
ไมไหว อันน้ีเปนเรื่องหนึ่งที่จะตองยกขึ้นมาพิจารณา

อาตมภาพไดพูดมาใชเวลามากมายแลว ทีน้ีทานอัยการสูงสุด ได
ฝากคํ าถามไว ๔ ขอ สํ าหรับ ๓ ขอตนนั้น อาตมภาพคิดวาจะไมตอบละ 
ขอถือวาเน้ือความที่พูดมาเปนเสมือนวาครอบคลุมคํ าตอบไวแลว

สวนขอที่ ๔ คํ าถามดูเหมือนจะเปนวา “ฝายนิติศาสตรจะเกื้อกูล
พุทธศาสนาไดหรือไมอยางไร” อาตมภาพจะไมพูดในแงตัวนิติศาสตรโดย
ตรง แตจะพูดในแงนิติบัญญัติ

ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา ในสังคมไทยเรามีความสัมพันธระหวางนิติ
บญัญติัของรัฐบาลไทย กับการปกครองของคณะสงฆ โดยรัฐเปนผูตรา
กฎหมายคณะสงฆ ไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ

ในเร่ืองน้ี ถาทางนิติบัญญัติจะเก้ือกูล ก็คือ ชวยใหกฎหมายคณะ
สงฆเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา หมายความวา ทํ าอยางไร
จะใหพระราชบัญญัติคณะสงฆ และขอบัญญัติตางๆ เปนสิกขาบทตาม
หลกัการของพระพทุธศาสนา ซึง่จะเปนตัวเสริมสรางสภาพแวดลอม ระบบ
ความสมัพันธ และระบบสถาบันที่เกื้อหนุนใหบุคคลที่เขามาบวชแลวไดรับ
การศึกษา ที่เรียกวาไตรสิกขา

ถากฎหมายทํ าอยางนี้ไมได ก็แทบจะไมมีความหมายอะไรเลย 
เพราะมนัไมเอื้อใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา



พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๓

เวลาน้ีก็เปนอยางที่ย้ํ าแลววา กฎหมายของเราไดชักนํ าความโนม
เอียงเขามาสูวงการสงฆ ในแบบที่ทํ าใหสถาบันสงฆกลายเปนสถาบันที่
ปกครองดวยอํ านาจไปดวย ซึ่งเปนการไมถูกตอง ถาจะใหเปนไปโดยชอบ
จะตองใหเปนการปกครองดวยการศึกษาและเพื่อการศึกษา

อยางที่บอกแลววา ในพระพุทธศาสนา การปกครองและกฎหมาย
คือวนัิย เปนเรื่องของการศึกษา โดยการศึกษา และเพ่ือการศึกษา ที่จะ
เกื้อหนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นไปสูความมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น

ตอไปขัน้ที ่๒ ก็คือ ใหขยายหลักการนี้ออกไปสูสังคมใหกวางขวาง 
ถาเห็นดวยกับหลักการของพระพุทธศาสนาตามนิติศาสตรแนวพุทธ
กฎหมายจะตองมีแนวโนมในการที่จะสรางระบบสังคม จัดสรรสภาพแวด
ลอม และวางรูประบบความสัมพันธในการอยูรวมกันของมนุษย ในทางที่
จะเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ใหมนุษยเขาถึงจุดหมาย
ของชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป

พรอมกันนี้ ยังมีความสัมพันธอีกอยางหน่ึงที่จะมาเกื้อหนุนพระพุทธ
ศาสนา ที่พูดมาเม่ือกี้น้ันเปนการเกื้อหนุนในแงของหลักการของพระพุทธ
ศาสนา แตทีน้ีการเก้ือหนุนอีกอยางหน่ึงที่แคบเขามาเปนดานปฏิบัติการ 
กคื็อในหลักธรรมชุดหนึ่งที่พูดไปแลว ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ

หลกัน้ีขอสดุทายบอกวา หนาทีข่องรฐัอยางหน่ึงคือจะตองจดัอารักขา
คุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันต ซึ่งในที่น้ีหมายถึงทานผูมีศีล
มีความบริสุทธิ์ เปนผูดํ ารงธรรม สั่งสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน 
และเปนแบบอยางทางศีลธรรมของสังคม กฎหมายและการปกครองจะ
ตองชวยคุมครองและเกื้อหนุน ไมใชละเลย แลวกลับไปหนุนในทางที่ผิด

เวลาน้ีคงตองถามวา สังคมของเราไดใชกฎหมายเกื้อหนุนในแนว
ทางน้ีบางหรือไม คือเกื้อหนุนผูที่อยูในแนวทางของพระพุทธศาสนา อยูใน
ธรรมในวินัย หรือเกื้อหนุนผูที่ออกไปนอกธรรมนอกวินัย
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เร่ืองน้ีเปนงานหน่ึงที่จะประสานกับธรรม เพราะวาเม่ือมองในแง
ประโยชนสวนรวม ในที่สุด สภาพของสถาบันสงฆก็จะฟองถึงสภาพของ
สังคมไทยดวย เน่ืองจากสถาบันสงฆน้ันเปนสถาบันสังคม โดยเฉพาะเปน
สถาบนัทีเ่ปนตัวแทนของจรยิธรรม เพราะฉะน้ันจงึเปนเครือ่งชีว้ดัจริยธรรม
ของสังคมไปดวย

ในแงหนึ่งเรามองวา เวลานี้สถาบันสงฆซึ่งเปนตัวแทนทางจริย
ธรรมของสังคมไทยตกตํ่ าเสื่อมโทรมมาก ถาตกต่ํ าจริงก็เปนดัชนีช้ีวัดวา
เวลาน้ีสังคมไทยไดมีความตกตํ่ าทางจริยธรรมอยางยิ่ง จนแมกระทั่ง
สถาบนัทีเ่ปนตัวแทนหรอืเปนแกนกลางของจรยิธรรมกยั็งตกต่ํ าถงึเพียงนี้

สภาวะเชนนี้เปนเครื่องเตือนใจผูรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะนัก
ปกครองและผูบริหารทุกทานวา จะตองต่ืนขึ้นมารีบปรับปรุงพัฒนาสังคม
ของเรา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันสงฆดวย เพราะวาการที่สถาบันสงฆตก
ต่ํ าน้ันไมไดหมายความวาเฉพาะสถาบันสงฆเทาน้ันที่ตกต่ํ า ดังที่เรามัก
มองกันอยางคับแคบเหลือเกิน เชนมองวาพระไมดีๆ เวลานี้พระตกต่ํ า
อะไรตางๆ แลวก็จบ

แตที่จริงน้ัน สังคมนี้เปนสวนรวมขององครวมตางๆ มากมาย แต
ละสวนนั้นเปนองคประกอบที่ทั้งเปนปจจัยสงผลและทั้งเปนตัวรับผลดวย 
สถาบันสงฆก็เชนเดียวกัน

เมือ่สถาบันสงฆไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถเปนปจจัยปรุง
แตงสรางสรรคสังคมในทางที่ดี แตจะเปนเพียงตัวรับผลจากปจจัยทาง
สังคม และเปนตัวสะทอนปญหาของสังคม

เพราะฉะนัน้จงึขอยํ ้าวา เม่ือสถาบนัสงฆตกต่ํ าเสือ่มโทรม ในแงหนึง่ก็
เปนเครื่องวัดวาเวลานี้สังคมไทยไดตกต่ํ าทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง ถงึ
ขนาดทีแ่มแตสวนแกนกลางทางจรยิธรรมกยั็งแยขนาดนี ้ ฉะนัน้อยาไดไป
คิดมองแคบๆ วาสถาบนัสงฆแย เพราะวาทีแ่ทกคื็อสงัคมไทยทัง้สงัคมแยที่
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สุดแลว ถาเรามองเชนนี้ก็จะเปนประโยชนที่จะทํ าใหเราต่ืนขึ้นมาและรีบ
แกไขปญหาดวยการปรับปรุงสังคมไทยใหขึ้นสูสถานะที่ดีงามถูกตอง ดวย
การพฒันาสถาบันสงฆเองดวย ใหเขาสูแนวทางที่ถูกตอง

อน่ึง มองในแงปจจัยอยางหน่ึงก็อาจจะเปนไปไดวา นิติบัญญัติของ
สงัคมไทยไดมีสวนเอื้อที่ทํ าใหสถาบันสงฆตกต่ํ าลง

การปกครองดวยอํ านาจนั้น แนนอนวาผิดหลักการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะการปกครองในพระพทุธศาสนาเปนเพยีงปจจยัทีม่าชวยเสรมิ 
ซึง่มีขึ้นเพื่อการศึกษาเทาน้ัน คือเพ่ือชวยสนับสนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นสู
ชีวติที่ดีงาม ถาเราไมยอมรับหลักการนี้มาใชในสังคมสวนใหญ ก็ตองยอม
รับในแงของสถาบันสงฆ

ถายอมรับทั้งหมด ก็หมายความวาขยายหลักการนี้มาใชกับสังคม
ไทยสวนรวมดวย ตลอดจนสังคมโลกทั้งหมด เพือ่ใหนิติศาสตรเก้ือหนุน
ระบบการจัดการสังคม ท่ีเอ้ือตอการพัฒนามนุษย ใหมีชีวิตที่ดีงาม มี
สังคมท่ีสันติสุข และชวยทํ าโลกใหร่ืนรมยนาอยูอาศัยย่ิงขึ้น

ไดกลาวแลววา การพัฒนาคนเปนทั้งจุดหมายและเปนทั้งปจจัย
ของวินัยอันรวมทั้งกฎหมาย กลาวคือกฎหมายมีไวเพ่ือสรางสภาพเอื้อ
โอกาสแกการที่คนจะพัฒนาชีวิตสูความดีงามและประโยชนสุขที่สูงย่ิงขึ้น
ไป และคนที่พัฒนาดีแลวน่ันแหละจะปฏิบัติตามกฎหมายไดดีที่สุด พรอม
ทัง้ชวยใหกฎหมายบรรลุจุดหมายของมันอยางดีที่สุด

โดยเฉพาะถาคนมีการพัฒนาตนอยางดี จนเขาถึงธรรมดวยปญญา
และดวยจติใจแลว เขาก็จะมีพฤติกรรมทีเ่ขาถึงธรรม ซึ่งจะทํ าใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบ กลาวคือกฎหมายจะไมใชเปนขอ
บงัคบั แตเปนเพียงขอหมายรู หรืออาจจะพูดอีกอยางหน่ึงวา ไมตองมี
กฎหมายแบบขอบังคับ มีแตเพียงกฎหมายแบบขอหมายรู หรือมีวินัยโดย
ไมตองมีสิกขาบท
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ถาไมมีพ้ืนฐานการพัฒนาทางจิตใจและปญญา ไมวากฎหมาย  
หรือวนัิยจะกํ าหนดไวอยางไร ในที่สุดก็จะไปไมรอด เพราะคนจะหาทาง
เลี่ยงกฎหมาย หรืออยางนอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจท่ีจะปฏิบัติ
ตาม และแมจะมีการบังคับและการลงโทษกันอยางไร ก็จะลมเหลวในที่สุด 
เพราะตัวระบบเองจะกรอนโทรมจนหมดประสิทธิภาพ เชน มีการสมคบ
กนัหลบเลี่ยงกฎหมายในทุกระดับ ตองต้ังระบบบังคับควบคุมซับซอนขึ้นๆ 
และลงโทษรุนแรงขึ้นๆ จนไรผล ตลอดจนมีการนํ าเอากฎหมายไปใชใน
ทางที่ผิดเจตนารมณ เพ่ือสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว เปนตน

ฉะน้ัน การพัฒนาคนในดานพฤติกรรมตอกฎหมาย พรอมไปดวย
กันกับการพัฒนาดานจิตใจและดานปญญา จึงเปนภารกิจสํ าคัญที่
นิติศาสตรจะตองใหความสนใจ

เปน rule of law น้ันหรือจะพอ อยาเพิ่งภูมิใจ
ถาพฒันาสาระแทขึน้มาไมได อารยธรรมกจ็ะสลายดวยกนิตวัมนัเอง

การพัฒนาคนอาจเกิดจากปจจัยแวดลอมตางๆ ในประวัติศาสตร
ผลักดัน โดยไมไดเกิดจากการตั้งใจปฏิบัติใหถูกตองดวยปญญาที่รูเขาใจ
ความจริงเกีย่วกบัธรรมชาติของคนและสงัคมเปนตน เชน การรักความเปน
ธรรมอยางแรงกลา ที่พัฒนาขึ้นมาในหมูชนบางสังคม เน่ืองจากประสบ
การณในการถูกกดขี่ขมเหงเบียดเบียนกันมาอยางแพรหลายและรุนแรง

จากประสบการณเชนนั้น และดวยความรักความเปนธรรมที่พัฒนา
ขึน้มาอยางน้ันเปนฐาน สังคมดังกลาวก็จะจัดต้ังวางกฎเกณฑกติกาตางๆ 
ขึน้มา เพ่ือรักษาความเปนธรรมนั้นอยางคอนขางไดผล และคนที่รักความ
เปนธรรมทั้งหลายก็จะเคารพและรักษากฎหมายหรือกฎเกณฑกติกาเหลา
น้ันไดอยางหนักแนนและจริงจังม่ันคง

อยางไรก็ดี เม่ือกาลเวลาผานไป และปจจัยแวดลอมทางสังคม
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เปลีย่นแปลงไป ความรกัความเปนธรรมเปนตนทีเ่ปนฐานอยภูายในจติใจก็
เลอืนลางจางลงไป แมวากฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ที่วางไวยังคงอยู 
และความนิยมและความสามารถในการจัดต้ังวางกฎเกณฑกติกาและตรา
กฎหมายกยั็งสบืเนือ่งตอมา แตปรากฏวาบางทกีฎหมายและกฎเกณฑกติกา
ทั้งหลายไดกลายเปนเพียงรูปแบบที่ไมสนองเจตนารมณที่เปนตัวหลักการ 
จึงไมไดผลสมความมุงหมายบาง กอผลขางเคียงหรือผลพวงในทางลบที่
บางครั้งรายแรงบาง ตลอดจนกลายเปนเครื่องมือหาผลประโยชนของ
บคุคล และกลุมคน หรอืกลายเปนเครือ่งท ํารายสงัคมนัน้เอง

สภาพการณเชนน้ี เปนสิง่ทีนั่กนิติศาสตรและผรัูบผดิชอบตอสงัคม
โดยทัว่ไปจะตองรเูทาทนัและระมัดระวงัโดยไมประมาท เพราะการเปนสงัคมที่
พัฒนาแลว (ตามความหมายสมยัใหมทีเ่นนการพัฒนาทางเศรษฐกจิหรอืดาน
วตัถ)ุ ไมเปนหลักประกันวาจะปลอดภัย และอาจเปนปจจัยสํ าคัญอยาง
หน่ึงทีท่ ําใหสังคมตองหมุนไปในวงจรของความเจริญแลวก็เสื่อม

สหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของสังคมยุคปจจุบัน ที่ภูมิใจตนวาเปน
สงัคมที่ถือหลัก rule of law แปลกันวาหลักนิติธรรม คือปกครองกันดวย
กฎหมาย ถือกฎหมายเปนใหญ (คือเปนธรรมาธิปไตย ในระดับธรรมโดย
บญัญติั) ไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย ทุกคน ทั้งผูปกครองและผูใตปกครอง 
ตองอยูใตบงัคับของกฎหมายและไดรับความคุมครองจากกฎหมายเสมอกนั

จะยกตวัอยางปญหากฎหมายกบัสภาพการพฒันาคนในสงัคมอเมรกินั
ซึง่ถอืกนัวาเปนสังคมที่พัฒนากาวไกลท่ีสุด มาเปนขอพิจารณาสัก ๓ กรณี

๑) ปญหาการแบงแยกผิว เปนตัวอยางของการพยายามแก
ปญหาดวยกฎหมาย ในขณะที่ทางดานจิตใจไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
จะพัฒนาใหสอดคลองกัน หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา เปนการพยายามเอา
กฎหมายที่เปนรูปธรรมมารวมคนเขาดวยกันโดยรูปแบบ แตไมมีเครื่องมือ
ทางนามธรรมที่จะมารวมใจคน ผลก็คือสภาพสังคมอเมริกันที่ปญหาการ



นติศิาสตรแนวพุทธ๑๒๘

แบงแยกผวิย่ิงรุนแรง และความหวังในการแกปญหายิ่งเลือนลางลงไปทุก
ท ีขอใหดูตัวอยางคํ ากลาวในหนังสือใหมๆ บางเลมของชาวอเมริกัน เชน

“ในทีสุ่ด เราก็เลิกคติเบาหลอม (melting pot) ไปแลว”
(Naisbitt, 273)

“คนอเมริกันผิวดํ า เปนชาวอเมริกัน แตกระนั้น เขาก็ยังมี
ชีวิตอยูอยางคนตางดาวในผืนแผนดินเดียวที่เขารูจักนั้น . . . 
ดังนัน้ อเมรกิาจึงมองไดวาเปนชน ๒ ชาตติางหากจากกนั . . . 
การแบงแยกนั้นแผคลุมไปทั่วและชํ าแรกลึก” (Hacker, 4)

“สามสิบปผานไปแลว หลังจากออกรัฐบัญญัติวาดวยสิทธิ
พลเมอืง (Civil Rights Act) เราควรจะไดเห็นยุคใหมแหง
ความรวมมอืและความเขาใจกนั . . . แตการขจดัความแบงแยก
ดวยกฎหมาย ไดนํ าไปสูการรวมจติใจเขาดวยกนัอยางที ่ดร.คงิ
มุงหวงัหรอืเปลา ความสมานสามคัคมีีมาใหเหน็เงาบางไหม . . .
หรือวาพวกเรายิ่งจมลึกลงไปในหลุมแหงความโดดเดี่ยวและ
ความไมไวใจกนั . . . ความรงัเกยีจผวิเปนบาดแผลแหงสังคมของ
เรา แตแทนที่เราจะคอยดูแลใหแผลนั้นคอยๆ หายไปอยางชาๆ 
เราก็เหมือนกับสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงอดไมไดที่จะคอยกัดแผลนั้น แผล
กเ็ลยย่ิงเปดกวางมากขึ้น”                                (Howard, 133-143)

๒) ปญหาการทารุณเด็ก การทํ าทารุณกรรมตอเด็กเปนปญหา
ใหญที่แพรหลายมานานในสังคมอเมริกัน และสังคมยิ่งเจริญ ปญหาก็ย่ิง
รุนแรงมากขึ้น หนังสือ The Day America Told the Truth กลาววา

“คนที่เติบโตขึ้นมาเปนผใูหญทั่วอเมริกาทุก ๑ ใน ๖ คน 
เคยถกูท ําการทารุณทางรางกายในวัยเด็ก และเกือบเทากันนั้น 
คอื ทกุ ๑ ใน ๗ คน สารภาพวา เมื่อเปนเด็กตนเคยถูกทํ า
ทารณุกรรมทางเพศ”                                      (Patterson, 125)
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แบงแยกผวิย่ิงรุนแรง และความหวังในการแกปญหายิ่งเลือนลางลงไปทุก
ท ีขอใหดูตัวอยางคํ ากลาวในหนังสือใหมๆ บางเลมของชาวอเมริกัน เชน

“ในทีสุ่ด เราก็เลิกคติเบาหลอม (melting pot) ไปแลว”
(Naisbitt, 273)

“คนอเมริกันผิวดํ า เปนชาวอเมริกัน แตกระนั้น เขาก็ยังมี
ชีวิตอยูอยางคนตางดาวในผืนแผนดินเดียวที่เขารูจักนั้น . . . 
ดังนัน้ อเมรกิาจึงมองไดวาเปนชน ๒ ชาตติางหากจากกนั . . . 
การแบงแยกนั้นแผคลุมไปทั่วและชํ าแรกลึก” (Hacker, 4)

“สามสิบปผานไปแลว หลังจากออกรัฐบัญญัติวาดวยสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Act) เราควรจะไดเห็นยุคใหมแหง
ความรวมมอืและความเขาใจกนั . . . แตการขจดัความแบงแยก
ดวยกฎหมาย ไดนํ าไปสูการรวมจติใจเขาดวยกนัอยางที ่ดร.คงิ
มุงหวงัหรอืเปลา ความสมานสามคัคมีีมาใหเหน็เงาบางไหม . . .
หรือวาพวกเรายิ่งจมลึกลงไปในหลุมแหงความโดดเดี่ยวและ
ความไมไวใจกนั . . . ความรงัเกยีจผวิเปนบาดแผลแหงสังคมของ
เรา แตแทนที่เราจะคอยดูแลใหแผลนั้นคอยๆ หายไปอยางชาๆ 
เราก็เหมือนกับสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงอดไมไดที่จะคอยกัดแผลนั้น แผล
กเ็ลยยิ่งเปดกวางมากขึ้น”                                (Howard, 133-143)

๒) ปญหาการทารุณเด็ก การทํ าทารุณกรรมตอเด็กเปนปญหา
ใหญที่แพรหลายมานานในสังคมอเมริกัน และสังคมยิ่งเจริญ ปญหาก็ย่ิง
รุนแรงมากขึ้น หนังสือ The Day America Told the Truth กลาววา

“คนที่เติบโตขึ้นมาเปนผใูหญทั่วอเมริกาทุก ๑ ใน ๖ คน 
เคยถกูท ําการทารุณทางรางกายในวัยเด็ก และเกือบเทากันนั้น 
คอื ทกุ ๑ ใน ๗ คน สารภาพวา เมื่อเปนเด็กตนเคยถูกทํ า
ทารณุกรรมทางเพศ”                                      (Patterson, 125)

พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒๙

แมวาตามสถิติที่เปนทางการ จํ านวนเด็กที่มีในรายงานจะนอยกวา
ทีก่ลาวน้ี เชน ในป ๒๕๓๖/๑๙๙๓ มีรายงานเด็กถูกทํ าทารุณ ๒,๘๒๕,๕๙๔ 
คน (The American Almanac 1995-1996, Table No. 347) คนที่ทํ า
การทารุณสวนมากก็คือคนใกลชิด เร่ิมแตพอแมของเด็กเอง

เม่ือปญหาการทารุณเด็กแพรหลายมากอยางที่วาน้ี จึงเกิดความจํ า
เปนที่ทํ าใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมาปองกันแกไขปญหาและคุมครอง
เด็ก เชน มีมาตรการในการลงโทษคนท่ีทารุณเด็ก แตกฎหมายที่ออกมา
เปนเหมือนดาบสองคม ในดานดี ชวยไดเพียงลงโทษคนที่ทํ าผิด และ
ยับยัง้บางคนที่จะทํ าราย ชวยบรรเทาปญหาดวยการกั้นกระแสรายไมให
สงัคมเสื่อมโทรมลงไปกวาน้ันอีก (ซึ่งก็ไมไดผลจริง)

แตในดานผลเสีย กลายเปนการทํ าลายบรรยากาศทางจิตใจ และ
ความสัมพันธในครอบครัว รวมทั้งเปนการแทรกแซงกั้นขวางในกระบวน 
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เชน เม่ือพอหรือแมตีหรือดุวาเด็ก ซึ่งอาจยังไมแน
วาเปนการรุนแรงหรือไม เด็กอาจมองวารุนแรงหรือโกรธแลวโทรศัพทไป
แจงตํ ารวจ หรือเพื่อนบานไดยินไดเห็นแลวอาจโทรศัพทไปแจง หรือเด็ก
ไปโรงเรียนฟองครูแลวครูโทรศัพทไปแจงตํ ารวจ เม่ือตํ ารวจมาจับพอแม
ไป พอแมถูกขัง หรือดํ าเนินคดีอยู แมจะยังไมไดตัดสินวามีความผิดจริง
หรือไม ผลเสียก็เกิดขึ้นแลว (เชน เคยมีกรณีที่พอตรอมใจผูกคอตายใน
หองขงับาง พอแมหลบหนีคดีทํ าใหกิจการงานตองลมเลิกไปบาง)

แมแตเม่ือยังไมมีกรณีเกิดขึ้น แตบรรยากาศในบานที่ควรเปนสภาพ
แหงความรักความอบอุน ก็อาจจะกลายเปนบรรยากาศแหงความหวาด
ระแวงกนั พอแมจะสั่งสอนลูกก็ตองหวาดวาอาจถูกจับถูกฟอง ลูกก็อาจมี
ทาทีแบบเพงจองหาความผิดของพอแม หรือมองพอแมเปนคนละฝายกับ
ตน และไมเกรงพอแม เพราะนึกวามีกฎหมายและเจาหนาที่เปนพวกของ
ตน ดังน้ีเปนตน
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๓) ปญหาการฟองเรียกคาเสียหาย วฒันธรรมอเมริกันเนนการ
พิทกัษสิทธิสวนบุคคล จึงพัฒนามาตรการที่จะปองกันการละเมิดสิทธิของ
กันและกัน มาตรการสํ าคัญคือทางดานกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิกัน 
กจ็ะมกีารฟองเรียกคาเสียหาย (v.= to sue; n. = suit)

เม่ือคนรักความเปนธรรม เขาจึงพัฒนามาตรการทางกฎหมาย คือ
การฟองเรียกคาเสียหายนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาความเปนธรรมนั้นใหมีผลเปน
จริงและดํ ารงอยูอยางม่ันคง แตเม่ือการรักความเปนธรรมซึ่งเปนสาระที่
แทเลือนลางจางลงไป มาตรการทางกฎหมายที่เปนรูปแบบภายนอกก็
คอยๆ แปรความหมายไป คือแทนที่จะเปนเครื่องมือของการคุมครองสิทธิ
เพ่ือรักษาความเปนธรรม ก็กลายเปนวาการฟองเรียกคาเสียหายไดกลาย
เปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนจากผูอ่ืน

เวลานี้ การใชมาตรการทางกฎหมายในการฟองเรียกคาเสียหายมา
เปนเครื่องมือหาผลประโยชน ไดแพรหลายมากขึ้นในสังคมอเมริกัน เชน 
ทนายความบางคนโฆษณาวารับปรึกษาและใหบริการทางกฎหมายฟรี แต
มีความหมายวา ใครมีเร่ืองราวกระทบกระทั่งกับคนอื่น เชน เพ่ือนบาน 
พอจะเห็นทางฟองเรียกคาเสียหายได ก็นํ าเร่ืองมาปรึกษาทนายความๆ 
จะไมคิดคาบริการ ถาเห็นทางตั้งเปนคดีได ก็ต้ังเปนคดีฟองศาล และรับ
วาความใหเปลา แตถาชนะไดเงินชดใชคาเสียหาย ก็แบงกับลูกความ
คนละครึ่ง ถาแพก็แลวไป

โดยวิธีน้ี ชาวบานที่เปนลูกความก็เห็นวาตนมีแตไดไมมีเสีย และ
เหน็เปนวิธีหาเงินที่ไดผลดี ก็ชอบใจ เลยจองหาเรื่องฟองเพื่อนบาน ทํ าให
คนอยูกันดวยความไมจริงใจและหวาดระแวงกันมากขึ้น

เร่ืองแบบนี้ที่เดนมากอยางหน่ึง คือ คนไขและญาติคนไขคอยจอง
จับผิดแพทยที่รักษา เพ่ือหาแงที่จะไดเงินดวยการฟองเรียกคาเสียหาย
จากแพทย ทํ าใหแพทยเดือดรอนมากขึ้น กระแสของคานิยมนี้กํ าลังกาวไป
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ไกลมากขึ้นในสังคมอเมริกัน
ในสังคมไทยที่ไมมีวัฒนธรรมแบบน้ี แตมีวัฒนธรรมน้ํ าใจ ที่ประชา

ชนและคนไขมองแพทยเปนผูมีพระคุณ กรณีแบบนี้ก็ไมมี แตเม่ือสังคม
หลงสมมติมากขึ้น การแพทยกลายเปนธุรกิจอยางตะวันตกมากขึ้น ความ
เปลีย่นแปลงทางสังคมก็จะตามมา กรณีเชนน้ีก็จะเร่ิมมีขึ้น ตอนแรกก็จะ
เปนเพียงการฟองเพื่อพิทักษสิทธิ แตตอไปเมื่อคุมกระแสไมได การฟอง
เพ่ือหาเงินหารายไดก็จะเกิดขึ้นและจะเฟองฟูไดดวยเชนกัน และก็จะไม
เฉพาะในวงการธุรกิจการแพทยเทาน้ัน แตอาจจะแผไปครอบงํ ากิจการทุก
อยางของสังคมเลยทีเดียว

จึงเปนเร่ืองที่เรียกรองการพัฒนาคนอยางยิ่ง และหมายถึงการที่
ตองพัฒนาคนนั้นใหทันการณกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ีดวย

กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยเปนคุณ เม่ือมันเปนเครื่องมือ
สนองความตองการธรรม

แตเม่ือความตองการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลาย
เปนเครื่องมือสนองความปรารถนาสวนตัวของบุคคล ที่อาจจะตรงขามกับ
ธรรม เชน เปนเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชนของตน หรือการ 
กลั่นแกลงทํ ารายผูอ่ืน

กฎหมายหรอืกฎสมมตขิองมนุษยมีก ําเนิดขึน้ เพ่ือชวยสนบัสนนุธรรม
หรือกฎแทของธรรมชาติ ใหปรากฏผลเปนจริงหนักแนนในสังคมมนุษย 
แตเม่ือคนแปลกแยกจากความจริงแทแหงธรรม หรือหลงลืมมองขามไป
เขาไมถงึธรรมแลว กฎหมายหรอืกฎสมมตขิองมนุษยน้ันกเ็ลือ่นลอยคลาดเคลือ่น
จากคณุคาที่แทจริง และกลับกลายเปนเครื่องทํ าลายสังคมมนุษยเสียเอง

เม่ือมีการพัฒนาดานจิตใจและปญญาภายในตัวคน ทํ าใหคนมีความ
สามารถภายในทีจ่ะควบคมุและน ําพฤติกรรมของตนไปในทางทีถ่กูตองดงีาม
สงัคมจะตองการกฎหมายเพียงเพื่อมาชวยจัดสรรสภาพแวดลอม โอกาส
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และบรรยากาศ ที่จะอุดหนุนความมั่นคงแหงพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามนั้น
แตถาจิตใจและปญญาไมไดรับการพัฒนา คนไมมีความสามารถ

ภายในที่จะควบคุมและนํ าทางพฤติกรรมของตนใหถูกตอง ก็จะตองเพิ่ม
มาตรการควบคุมจากภายนอกดวยการบัญญัติกฎหมายมาบังคับควบคุม
คนมากขึ้นๆ พรอมทั้งลงโทษหนักหนารุนแรงขึ้นๆ จนในที่สุดกฎหมายก็จะ
หมดความหมาย สังคมก็จะเสื่อมสลาย และชีวิตก็จะไมอาจบรรลุจุดหมาย
แหงประโยชนสุขและอิสรภาพที่แทจริง

อยางไรก็ตาม ดวยปญญาที่เช่ือมโยงกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎ
แทของธรรมชาติได และจัดวางกฎหมายที่เปนกฎสมมติของมนุษยใหเปน
เคร่ืองเกื้อหนุนผลที่มุงหมายแทจริงตามกฎธรรมชาติ ใหกฎหมายและการ
ปกครองเปนเครื่องรองรับและเชิดชูธรรม ต้ังอยูบนฐานแหงธรรมและมี
จดุหมายเพ่ือธรรม พรอมทั้งจัดต้ังวางระบบแบบแผน ที่เอ้ือโอกาสใหคน
พัฒนาตนใหสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความจริงแทคือธรรมน้ัน 
ดวยปรีชาญาณและปฏิบัติการเชนนี้ นิติศาสตรกจ็ะชวยชีวิตมนุษย ชวย
สงัคม และชวยโลกได

อาตมภาพไดพูดมาในเรื่อง “นิติศาสตรแนวพุทธ” แมวาจะไมได
ตอบคํ าถามโดยตรง แตก็ไดกลาวแลววาขอฝากไวใหพิจารณาในหลัก
ตางๆ ที่พูดไปแลว และก็อาจจะใหทานผูฟงไดตอบเองดวย

ขออนโุมทนาทานอยัการสงูสดุ ทีไ่ดมีกศุลเจตนาด ํารินิมนตอาตมภาพ
มาพูด พรอมทั้งทานผูทรงคุณวุฒิ และทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานที่มา
รวมฟง ขอกุศลเจตนาของทานจงเปนปจจัยแหงความสุขและความเจริญ
งอกงาม ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีกํ าลังกาย ก ําลงัใจ ก ําลงั
ปญญา ทีจ่ะชวยกนัปฏบิติักจิหนาทีใ่นการสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงาม
ย่ิงขึ้นไป โดยทั่วกันทุกทาน
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และบรรยากาศ ที่จะอุดหนุนความมั่นคงแหงพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามนั้น
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