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คำ�ปรารภ
การศึกษาของประเทศไทยแต่เดิมมาอยู่ในวัดมีพระภิกษุเป็นครู
ถ่ายทอดความรู้และความชำ�นาญจากชั่วอายุคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
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 คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำ�เนินตาม คงจะ
หันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้น และโกงพิสดารมาก
ขึ้น การทีห่ ดั ให้รู้อ่านอักขรวิธีไม่เป็นเครือ่ งฝึกหัดให้คนดีแลคนชัว่ เป็นแต่
ได้วิธีที่สำ�หรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น จึงเห็นว่าถ้ามีหนังสือ
อ่านสำ�หรับโรงเรียนทีบ่ งั คับให้โรงเรียนต้องสอนกัน แต่ให้เป็นอย่างใหม่ๆ
ที่คนจะเข้าใจง่ายๆ และเป็นความประพฤติชอบคฤหัสถ์ชั้นต่ำ�ๆขึ้นได้ จะ
เป็นคุณประโยชน์มาก”
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านเป็นพระคุณเจ้าที่ทราบ
กันโดยทัว่ ไปแล้วว่าเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในด้าน ปริยตั ติ ปฏิปตั ติ และปฏิเวธ
นิพนธ์ “นิตศิ าสตร์แนวพุทธ” นี้ คงมีผลทำ�ให้นกั กฎหมายและผูส้ นใจทัว่ ไป
ได้ตระหนักถึงหลักการพื้นฐานกฎหมายทีแ่ ท้จริงว่าเป็นเช่นไร และเมือ่ ได้
ทราบกันเช่นนัน้ แล้วก็คงต้องช่วยกันระมัดระวังป้องกันมิให้บคุ คลใดบังคับ

ใช้กฎหมายไปในทางที่บิดเบือนมิชอบด้วยหลักการแห่งกฎหมายดังที่เรา
เห็นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน
ค่าแห่ง “นิติศาสตร์แนวพุทธ” สูงส่งยิ่งเพียงไร นั้น ย่อมปรากฏ
เห็นได้ระหว่างบรรทัดในหนังสือเล่มนี้ ฉะนั้น ถ้าผู้ใดมีหนังสือเล่มนี้ไว้ ขอ
จงอย่าได้เก็บสงวนนิ่งเฉยไว้เสีย โปรดจงอ่านดูให้เป็นที่เข้าใจจะเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ช่วยขัดเกลากิเลศทำ�ให้เราเป็นคนมีธรรมในใจมากขึ้นได้อย่างจริง
แท้แน่นอน
การที่คณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขออนุญาต
พระคุณเจ้าตีพิมพ์ “นิติศาสตร์แนวพุทธ” ที่มีคุณค่ายิ่งทางปัญญาและ
พระศาสนานำ�มาแจกมอบแก่บรรดานักศึกษาของคณะฯ และผู้สนใจ
ทั่วไปในคราวนี้ย่อมเป็นกุศลกิจ ด้วยเป็นการส่งเสริมเพิ่มกำ�ลังให้ผู้อ่าน
ได้มีธรรมเป็นเครื่องเตือนสติในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน ยังผลให้เมื่อ
ประกอบการงานใดก็จักไม่หันไปหาทางทุจริตโดยมาก อันเป็นกิจที่ต้อง
ตามพระราชประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาอยู่หวั
ดังกล่าวถึงในเบื้องแรกนั้นแล้ว อีกทั้งต้องตามนัยพุทธภาษิตที่ว่า
สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
อะไรควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ
ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
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นิติศาสตรแนวพุทธ∗
ขอเจริญพร ทานอัยการสูงสุด ทานผูทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร ทาน
ผูส นใจใฝรูใฝธรรมทุกทาน
วันนี้ อาตมภาพไดรับนิมนตใหมาแสดงปาฐกถา ซึ่งในที่นี้เรียกวา
ปาฐกถาพิเศษ และก็เปนพิเศษจริงๆ เพราะ พิเศษ แผลงมาจากคําวา
“วิเศษ” แปลวา แปลกพวก หมายความวา ในที่ประชุมนี้ อาตมภาพไม
เหมือนคนอื่น ในแงที่ ๑ เพราะเปนพระภิกษุ และในแงที่ ๒ เพราะอยูนอก
วงการนิติศาสตร
วันนี้ ทานอัยการสูงสุดนิมนตใหมาแสดงปาฐกถาในวงการของทาน
ผูท รงคุณวุฒทิ างนิตศิ าสตร และใหพดู ในเรือ่ ง “นิตศิ าสตรแนวพุทธ” อาตมภาพ
คงไมตอบโดยตรงวานิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร? แตจะพูดถึงหลัก
การของพระพุทธศาสนา และจะขอใหทานที่อยูในที่ประชุมนี้ตอบเองวา
นิติศาสตรแนวพุทธเปนอยางไร
บางทีเราอาจจะยังไมไดคําตอบก็เปนได เพราะวาเวลาในวันนี้ก็ไม
มากนักที่จะพูดในเรื่องนี้ จึงคงจะพูดกันในหลักกวางๆ
∗

ปาฐกถาพิเศษ โดย พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ตามคําอาราธนา ของ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร
อัยการสูงสุด ณ หองประชุมเล็ก จุณณานนท สํานักงานอัยการสูงสุด ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

บทนํา

นิติศาสตร กับ ธรรมศาสตร
กอนอืน่ จะพูดถึงคําศัพท คําวา “นิตศิ าสตร” แปลกันวา วิชา
กฎหมาย แตที่จริงนั้นเรานําคํานี้มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเปนภาษาของ
ประเทศอินเดียที่มีอารยธรรมเกาแกแตโบราณ นิติศาสตรเปนถอยคําทาง
วิชาการของประเทศอินเดีย ซึ่งสมัยกอนเรียกวา ชมพูทวีป
ถาดูตามศัพท นิติศาสตรตามความหมายที่ใชในประเทศอินเดีย จะ
เปนวิชาทางดาน politics คือวิชาดานรัฐศาสตร หรือวิชาการเมือง ดังเชนที่
กลาวถึงในคัมภีรพุทธศาสนาวา “ขตฺติยธมฺมสงฺขาเต นีติสตฺเถ” (ชา.อ.๘/๔๕๒)
ซึง่ แปลวา ในนีติศาสตร กลาวคือ ขัตติยธรรม (ธรรมของกษัตริย คือ คุณ
สมบัตขิ องผูปกครอง และหลักการปกครอง)
“นิติ” แปลวา การนํา มีรากศัพทเดียวกับคําวา “นายก” ซึง่ แปลวา
ผูนํา คําเดิมในภาษาบาลีหรือสันสกฤตวา นีติ ซึ่งมาจากธาตุเดียวกันกับ
นายก คือ นี แปลวานํา “นีติ” จึงแปลวา การนํา นิติศาสตรที่แทเรียกวา
“นีติศาสตร” ภาษาไทยเรียกนิติศาสตรเพื่อทําใหสั้น
นิติศาสตร แปลวา ศาสตรแหงการนํา หรือจัดดําเนินการ ซึ่งอาจ
ขยายความหมายวาเปนศาสตรแหงการนําคน หรือการนํากิจการของรัฐ
หรือการทําหนาทีข่ องผูนํา
อยางไรก็ตาม การที่จะดําเนินการปกครองหรือเปนผูนําประเทศ
ชาติไดนั้น แนนอนวาจะตองมีระเบียบแบบแผน คือเราตองมีเครื่องมือที่
จะใชเปนกติกาสังคม การปกครองจะเปนไปไมไดถาไมมีกฎเกณฑกติกา
อยางนอยตองรูวาจะทําอะไรไดหรือไมได ในขอบเขตแคไหน การปกครอง
จึงเรียกรองใหมีกฎเกณฑกติกาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เรื่องของกฎหมายกับ
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เรือ่ งของการปกครองจึงแยกกันแทบไมได จนกลายเปนวา เมือ่ มีการปกครอง
ก็ตอ งมีกฎหมาย คือมีกฎเกณฑกติกาของสังคมหรือของประเทศชาติ ที่
พลเมืองจะตองประพฤติปฏิบัติตาม
สมัยกอน กฎเกณฑกติกาเหลานี้มาจากผูปกครอง และผูปกครอง
จะตองเขาใจรจู กั จัดตัง้ วางใชกฎเกณฑกติกาเหลานัน้ เพราะฉะนัน้ วิชาการ
ปกครองก็จงึ เรียกรองใหตอ งเรียนรใู นเรือ่ งกฎเกณฑกติกา ทีเ่ รียกวากฎหมาย
พอมาถึงเมืองไทยปรากฏวาเราใชคาว
ํ า “นิตศิ าสตร” ในความหมายวา
“วิชากฎหมาย” ก็เลยพูดไดวา วิชากฎหมายแยกไมออกจากวิชาปกครองรัฐ
ที่วามานี้หมายถึงความเปนมาในอดีต กฎหมายมาจากรัฐ และ
กฎหมายเปนเครื่องมือของการปกครอง
การปกครองที่ดีมุงเพื่อประโยชนของประชาชน การตั้งกฎเกณฑ
กติกาเหลานั้นขึ้นมาก็เพื่อประโยชนของประชาชน คือ ใหประชาชนอยู
รวมกันดวยดี มีความสงบสุข
แตบางครั้งก็เปนไปไดที่ผูปกครองนั้นออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน
ของตนเอง จึงอาจจะทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน หรือแมไมได
มุง จะเบียดเบียนประชาชน แตบางครั้งกฎหมายนั้นอาจจะรุนแรงเกินไปก็
ได หรือบางครั้งอาจจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนแมดวย
ความตั้งใจดีแตรูไมเทาถึงการณ
ตอมา กฎหมายก็อาจจะมีวิวัฒนาการ คือ เกิดมีกติการะหวางผู
ปกครองกับผูใตปกครองวา ผูใตปกครองก็มีสิทธิเหมือนกัน ผูปกครองควร
มีขอบเขตในการปฏิบัติตอผูใตปกครองอยางไร จึงมีกติกาที่ตั้งไวเปน
ขอบเขต แมแตเพื่อปองกันไมใหผูปกครองมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดขี่
ขมเหงผูอยูใตอํานาจปกครอง ทั้งนี้ก็เปนเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งอาศัย
กาลเวลาที่ยาวนาน
จากวิวฒ
ั นาการของสังคม ซึง่ มีความสัมพันธกนั ระหวางการปกครอง
กับกฎหมาย เมื่อสังคมเจริญมากขึ้น กฎหมายก็ไมใชเปนเพียงเครื่องมือ
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ของการปกครอง แตการปกครองก็ถูกกําหนดโดยกฎหมาย คือ กฎหมาย
ทัง้ รับใชการปกครอง และเปนตัวกําหนดการปกครอง ที่บอกใหรวู าจะให
การปกครองมีรูปแบบ กลไก และดําเนินไปอยางไร
ภาวะทีน่ า จะเปน(ซึง่ อาจจะไมเปน) ก็คอื สังคมจะพัฒนาตอไปจนถึงขัน้
ทีว่ า กฎหมายเปนเพียงขอตกลงของมนุษยผพู ฒ
ั นาตนดีแลว สําหรับหมาย
รใู นการอยรู ว มกันเพือ่ สรางสรรคโอกาสในการพัฒนาชีวติ ใหดงี ามยิง่ ขึน้
ถามนุษยเจริญถึงขั้นนั้นไดจริง ก็จะมีกฎหมายโดยไมตองมีการ
ปกครอง เพราะประชาชนอยูภายใตกฎหมาย โดยแตละคนปกครองตน
เองไดตามขอตกลงนั้น
มีอกี ศัพทหนึ่งที่เปนเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเราไดยินกันและใชกันจน
กระทั่งนํามาตั้งเปนชื่อของมหาวิทยาลัย คือคําวา “ธรรมศาสตร” แปลวา
“วิชากฎหมาย” เหมือนกัน และเดิมนั้นเปนคําที่ตรงกวา เพราะคําวา
นิติศาสตรนั้นเขาใชในความหมายของการปกครองโดยรัฐ ตรงกับทีเ่ ราใช
วารัฐศาสตร สวนวิชากฎหมายแทๆแตเดิมคือ ธรรมศาสตร ซึง่ ถาแปลตาม
ศัพทกเ็ ปนวิชาทีว่ า ดวยหลักการ เพราะ “ธรรม” แปลวา “หลักการ”
หลักการมี ๒ อยาง คือ หลักการแหงความเปนจริงที่มีอยูในธรรม
ชาติ และหลักการที่มนุษยผูมีปญญานําเอาความรูในความจริงนั้นมาจัดตั้ง
วางเปนแบบแผนในสังคมมนุษย จนกระทั่งเปนกติกาสังคม ซึ่งมนุษยที่อยู
ในสังคมนั้นจะตองยึดถือ อยางหลังนี้ก็เปนหลักการเชนเดียวกัน เราจึง
เรียกทั้ง ๒ อยางนี้วา “ธรรม”
หลักการในระดับที่นํามาวางเปนระเบียบแบบแผนกติกาสังคมที่ให
ประชาชนยึดถือ ก็มาจัดขึ้นเปนวิชาเรียกวา “ธรรมศาสตร” คือเปนวิชา
การเกี่ยวกับกฎหมาย
ในเมืองไทยสมัยใหม เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ ตั้ง
มหาวิทยาลัยที่เรียนวิชากฎหมาย และพึงสังเกตวา เดิมทีเดียวเรียกวา
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง คือเรียนวิชากฎหมายกับ
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วิชาการปกครอง ตรงกับที่พูดไปขางตนแลววา กฎหมายมาดวยกันกับ
การปกครอง หรือในการปกครองก็ตองมีกฎหมาย
นิติศาสตร กับ ธรรมศาสตร มีความหมายโยงถึงกัน แตถามองใน
ทัศนะของศาสนาพราหมณที่เปนเจาของอารยธรรมชมพูทวีปสมัยนั้น ก็
ถือวา กฎเกณฑกติกาทั้งหมดนั้นมาจากพระพรหมทั้งสิ้น คือเทพเจาสูงสุด
เปนผูกําหนด กฎเกณฑกติกาเหลานั้นจึงไดรับการรักษาสืบทอดกันมาใน
คัมภีรศาสนา ซึ่งมีขอกําหนดใหประพฤติปฏิบัติแมแตในครอบครัวและใน
ชีวติ ประจําวันวา ควรจะเปนอยูกันอยางไร ดําเนินชีวิตอยางไรผิด ดําเนิน
ชีวติ อยางไรจึงจะถูกตอง
พราหมณถอื วาทุกอยางทีก่ ลาวมานัน้ เปนขอกําหนดมาจากพระผูเ ปน
เจา ซึง่ เปนผปู กครองสูงสุดของโลก รวมทัง้ ขอกําหนดในสังคม โดยเฉพาะ
การแบงแยกชนชั้น ที่เรียกวา “วรรณะ” ไดแก วรรณะพราหมณ กษัตริย
แพศย ศูทร ดังที่อินเดียนับถือกันอยู และการกําหนดใหคนวรรณะตางๆ
เหลานีม้ หี ลักปฏิบตั ปิ ระจําวรรณะของตนเองวา ตนมีสทิ ธิแคไหน จะตองทํา
และจะตองไมทาอะไรอย
ํ
างไร หลักปฏิบตั เิ หลานีเ้ รียกวา “ธรรม” คือธรรม
ประจําวรรณะ ไดแก หลักการ ขอกําหนด และหนาทีข่ องคนที่อยใู นวรรณะ
นัน้ ๆ ตําราและการศึกษาในเรือ่ งทีว่ า มานีท้ งั้ หมด เรียกวาเปน ธรรมศาสตร
ความจริงยังมีลึกลงไปอีกวา สิ่งที่มาจากพระพรหมแทๆ เรียกวา
ศรุติ แปลวา สิ่งที่ไดสดับมา คือเปนเรื่องที่พราหมณถือวา ไดฟงมาจาก
พระพรหมหรือเทพเจาสูงสุดโดยตรง ไดแกเนื้อหาในคัมภีรพระเวท สวน
ศาสตร นีเ้ ปนคําสอนและคําอธิบายภายหลัง และศาสตรนี้ก็ยังพัฒนามา
จากสูตรอีกตอหนึ่ง ทั้งสูตรและศาสตรนี้รวมกันเรียกวา สมฤติ แปลวาสิ่ง
ที่จํากันมา คือเลาเรียนถายทอดตอกันมา
เพราะฉะนั้น ธรรมศาสตร จึงสืบเนื่องจาก ธรรมสูตร อีกตอหนึ่ง
(ธรรมสูตรเปนความรอยแกว สวนธรรมศาสตรเรียบเรียงขึ้นเปนความ
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รอยกรอง) และทั้งธรรมสูตรและธรรมศาสตรนั้น ก็ถือวามีตนกําเนิดมา
จากศรุติ คือพระเวท และจึงมาจากพระพรหมผูสรางโลก
รวมความวา ธรรมศาสตร เปนวิชาทีว่ า ดวยหลักการและขอปฏิบตั ิ
ตางๆ เริ่มตั้งแตการเปนอยูในชีวิตประจําวัน แนวทางความประพฤติ ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี และกฎเกณฑตา งๆ ในทางสังคม ซึง่ เปนสิง่ ทีแ่ นบสนิท
อยูก บั ศาสนา หรือพูดงายๆ วามาจากขอกําหนดในศาสนาพราหมณ
สวน นิติศาสตร ตามความหมายทางวิชาการของชมพูทวีป หมาย
ถึงวิชาการเมือง การปกครอง หรือการจัดกิจการบานเมือง เริ่มแตเรื่อง
อํานาจหนาที่และคุณสมบัติของราชา คือ ผูปกครอง การแตงตั้งอํามาตย
ขาราชการ การจัดการบานเมืองใหอุดมสมบูรณ การทูต การสงคราม
ยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ การสงบศึกและสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งเปนหลัก
เกณฑกฎกติกา และคําแนะนําสั่งสอนแกผูทําหนาที่ปกครองบานเมือง
ตรงกับที่ไทยเราเรียกวา รัฐศาสตร
นิติศาสตรตามความหมายนี้ คัมภีรของพราหมณ เชน มหาภารตะ
ก็บอกวาเปนศาสตรที่พระพรหมเปนเจาตํารับ และดังนั้นจึงมีตนกําเนิดมา
จากคัมภีรพระเวท
อยางไรก็ดี เมือ่ พูดในแงประวัตศิ าสตร ตําราทางดานการปกครอง
หรือนิติศาสตรของอินเดีย ที่เปนหลักเปนฐานจริงๆ เรื่องแรก ก็คือ
อรรถศาสตร ของเกาฏิลยะ (เรียกวา จาณักยะ บาง วิษณุคุปต บาง) ผู
เปนทีป่ รึกษาของพระเจาจันทรคุปต (พระอัยกาของพระเจาอโศกมหาราช)
ซึง่ ไดแตงคัมภีรนี้ขึ้นอยางเร็วก็ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐ (ฝรั่งวา ประมาณ
๒๙๐ ปกอนคริสตศักราช) แสดงใหเห็นวาตํารานิติศาสตร ที่เปนของนัก
ปราชญฝายบานเมืองแตงขึ้นก็มี ไมจําเปนตองมาจากสายคัมภีรศาสนา
พราหมณ ทีว่ ามาจากพระพรหมผูสรางโลก
ตํานานของพราหมณโยงเรื่องการปกครองกับกฎหมายเขาดวยกัน
ดังที่เขาถือวาพระพรหมไดทรงแตงตั้ง “มนู” ใหเปนกษัตริยหรือราชาพระ
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องคแรกของมวลมนุษย และพระมนูนี้ไดนิพนธคัมภีรธรรมศาสตร คือ
กฎหมายฉบับแรกขึน้ มา กลาวคือ มานวธรรมศาสตร (เรียกวา มนูสมฤติ
บาง มนูสงั หิตา บาง แตบางทีเราเรียกกันงายๆ วา มนูธรรมศาสตร)
วาโดยประวัติศาสตร คัมภีรธรรมศาสตรหรือตํารากฎหมายเลม
แรก คือ มานวธรรมศาสตร นีเ้ พิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๗๕๐-๘๐๐
ในทางพุทธศาสนา ก็มีคําวา “นิติศาสตร” เหมือนกัน แตภาษาบาลี
ใชคําวา นีติสัตถะ แปลวา คัมภีรวาดวยนีติ ไดแกขตั ติยธรรม ดังกลาว
แลวขางตน แตนีติในทางพุทธศาสนาใชนอยอยางยิ่ง และความหมายไม
ไดโยงกับพระผูเปนเจาแตอยางใดทั้งสิ้น
ในทางพุทธศาสนา “นีติ” อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึง
แนวทางหรือแบบแผนความประพฤติทั่วๆไป หรือระบอบการดําเนินชีวิตที่
ดีงาม ซึ่งไมจาเป
ํ นตองเกี่ยวของกับการปกครองบานเมือง ยกตัวอยาง
เชน คติที่ถือกันตั้งแตกอนพุทธกาลวา
“บุคคลนั่งนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานกิ่งกานของตน
ไมนั้น ผูประทุษรายมิตรเปนคนทราม”
(ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๖๙/๒๙๗)

อยางนี้ก็ถือเปนนีติเหมือนกัน คือเปนแบบแผนความประพฤติ หลัก
การในเรื่องนี้ถือวาตนไมก็เปนมิตรของเรา ถาเราไปอาศัยนั่งนอนใตรม
ของเขาแลวไปฟาดฟนทําลาย ก็เปนผูประทุษรายมิตร
วาทีจ่ ริง ในฝายสันสกฤต นีติ ก็มีการใชในความหมายพื้นๆวา แนว
ทางความประพฤติ หรือหลักนําทางการดําเนินชีวิตดวยเหมือนกัน ดังที่มี
วรรณกรรมอันมีชื่อเสียงเกี่ยวกับหลักความประพฤติหรือหลักการดําเนิน
ชีวิตและกิจการ เชน โลกนีติ ธรรมนีติ และ ราชนีติ
เพราะฉะนัน้ คําวานีตศิ าสตรในฝายสันสกฤตของอินเดีย จึงมีความ
หมายไมจํากัดตายตัวทีเดียว คืออาจจะหมายถึงวิชาการเมืองการปกครอง
ก็ได วิชาหลักหรือแบบแผนความประพฤติ อยางทีเ่ รียกปจจุบนั วาจริยธรรม
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ก็ได หรือวิชาจริยธรรมทางการเมืองก็ได ถาจะใหแนชัดเด็ดขาดลงไปวา
เปนวิชาการปกครองบานเมือง หรือวิชารัฐศาสตรในความหมายอยางที่ใช
กันในเมืองไทย ก็เติมคํา “ราช” เขาไปขางหนา เปน “ราชนีติศาสตร”∗
เมื่อตัดความคิดของพราหมณที่เกี่ยวกับพระพรหม หรือเทพเจาผู
สรางโลกออกไปเสีย และถือตามความหมายอยางที่ใชในภาษาบาลีใน
คัมภีรพระพุทธศาสนา รวมทั้งความหมายสามัญในภาษาสันสกฤต เราก็
สามารถนําคําวา “นิติศาสตร” มาใชกับวิชากฎหมาย โดยบัญญัติความ
หมายวา เปนวิชาวาดวยระเบียบแบบแผนความประพฤติของประชาชน
พลเมือง หรือจะประสานกับความหมายของนีติที่เปนเรื่องของการปก
ครอง พรอมทั้งแนวคิดของพราหมณ แลวใหความหมายใหมก็ไดวา
นีติศาสตร หรือ นิติศาสตร เปนวิชาวาดวยกฎหมายที่มาจากฝาย
ปกครอง คือกฎหมายที่ผูปกครองประเทศบัญญัติขึ้นสํ าหรับใชในการ
บริหารกิจการของประเทศชาติบานเมือง
สวน ธรรมศาสตร เปนกฎหมายหรือกติกาของสังคมที่สืบกันมาแต
เดิมตามคําสอนของศาสนาพราหมณ อันครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีทั่วไปดวย
อนึง่ ในอินเดียเองนัน่ แหละ เขาก็ถอื วาพระเจาแผนดินมีเทวอํานาจ
เพราะเปนผูที่เทพเจาสูงสุดทรงแตงตั้งขึ้นอยางที่ไดกลาวแลววา พระ
พรหมไดทรงแตงตั้งพระมนู ใหเปนกษัตริยพระองคแรกของมวลมนุษย
∗

ดูคาํ “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.
ดูคาํ “politics” ใน Sir M. Monier-Williams, A Dictionary: English and Sanskrit (Delhi: Motilal
Banarsidass), p.605. และดูคาํ “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. และดูคาอธิ
ํ บายใน Hindu World (vol.2, pp.223-228)
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และตอมากษัตริยก็ไดกลายเปนเทพเจาเองเลยทีเดียว ฉะนั้น ราชาจึง
สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมาย โดยตีความใหมบาง
ตรากฎหมายใหมขึ้นมาเองบาง ซึ่งอาจจะทําโดยการปรึกษาหรือมอบ
หมายแกปุโรหิต ซึ่งเปนพราหมณ ที่ถือวาเปนผรู ูหลักของศาสนาพราหมณ
และรคู วามประสงคของพระผูเปนเจา
นอกจากนั้น พึงสังเกตดวยวา คัมภีรกฎหมายสําคัญของพราหมณ
โดยเฉพาะ มานวธรรมศาสตร นั้น มุงเนนหลักการเรื่องวรรณะ ๔ เปน
อยางมาก โดยมุงจะยืนยันสถานะอันสูงสงของวรรณะพราหมณ จุดเดน
จึงอยูที่ขอปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องชาติชั้นวรรณะ จนนักวิชาการชาวตะวันตก
ทีศ่ กึ ษาคนควาเรื่องนี้ เชน Sir Henry Maine เชื่อวา คัมภีรธรรมศาสตร
เปนผลงานจากฝมือของพราหมณที่มีเจตนาจะกดกันคนวรรณะตํ่าสุด คือ
พวกศูทรและจัณฑาลไวใหอยูภายใตการควบคุมของวรรณะชั้นสูง (Encycl.
Britannica, 1988, vol.4, p.57)

ตรงกับที่ Benjamin Walker เขียนไวใน Hindu World วา เจต
จํานงอันสําคัญของมานวธรรมศาสตร ก็คือมุงจะเอาเทวอํานาจมารับรอง
สถาบันวรรณะ และทําใหพราหมณเปนวรรณะสูงสุด (Walker, vol.2, p.28)
คัมภีรธรรมศาสตรใชหลักการของศาสนาพราหมณมาตอกยํ้ายืน
ยันระบบวรรณะ พรอมกับที่ในขณะเดียวกันนั้นก็นําเอาหลักธรรมจากพระ
พุทธศาสนาเปนอันมากไปใชประโยชนในดานคําสอนเกี่ยวกับหลักความ
ประพฤติและความดีงามทั่วๆ ไป (ดู joshi, p.353)
เรื่องศัพทที่ยกมาพูดนี้ไมใชเปนเรื่องที่ตองถือตายตัว แตเปนเรื่อง
ของการบัญญัติ ในยุคสมัยหนึ่งเราบัญญัติคาจํ
ํ ากัดความอยางหนึ่ง เมื่อถึง
อีกยุคสมัยหนึ่งก็อาจจะบัญญัติอีกอยางหนึ่งได การที่นํามาพูดเชื่อมโยงนี้ก็
เพือ่ ใหเห็นฐานเดิม จะไดเห็นแนวทางของความคิดวา สิ่งเหลานี้มาจาก
รากฐานของอารยธรรมอยางไร
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จากภูมหิ ลังทางวิชาการที่ไดกลาวมา เราอาจใหความหมายของเรา
เองอยางเปนอิสระจากวงวิชาการของชมพูทวีปก็ไดวา คําทั้งสองที่กลาว
มานัน้ มีความหมายแยกไดเปน ๒ อยาง คือ ความหมายอยางกวาง กับ
ความหมายเฉพาะ
ในความหมายอยางกวาง ธรรมศาสตร คือ วิชาวาดวยหลักการ ทัง้
หลักความจริง และหลักการประพฤติปฏิบตั ทิ วั่ ไป ซึง่ ครอบคลุมหมดทุกอยาง
สวนในความหมายเฉพาะ ธรรมศาสตร เปนชื่อของคัมภีรหรือตํารา
เกีย่ วกับกฎหมาย ที่วาดวยขอกําหนดความประพฤติปฏิบัติและขนบธรรม
เนียมจารีตประเพณี อันสืบกันมาในสังคมชมพูทวีปตามหลักคําสอนหรือ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ
สวน นิติศาสตร ในความหมายอยางกวาง หมายถึงตําราและวิชา
การที่วาดวยระเบียบแบบแผนและขอกําหนดความประพฤติปฏิบัติโดยทั่ว
ไป ที่ไมจากั
ํ ดเฉพาะอยางธรรมศาสตรในความหมายอยางหลัง
สวนในความหมายเฉพาะ นิติศาสตร คือวิชากฎหมาย โดยเฉพาะ
ในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ หรือบทบัญญัติที่เนื่องดวยการ
ปกครอง ซึ่งรัฐตราขึ้น หรือตราขึ้นในนามของรัฐ เพื่อจัดการและบริหาร
บานเมืองใหประชาชนพลเมืองเปนอยูกันดวยดี
อยางไรก็ตาม ความหมายที่วามาทั้งหมดนี้ ยังเปนเรื่องที่อาจจะ
ตองพัฒนาตอไปอีก

-๑หลักการพื้นฐาน
กฎหมาย ตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม
เรามาดูกันวา ในพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คําที่ใกลที่สุด
ตรงที่สุด ก็คือคําวา “วินัย” แตจะเห็นไดชัดวา คําวาวินัยไมใชจํากัด
เฉพาะแตกิจการของรัฐเทานั้น ถาจะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธจะตอง
เขาใจเรื่องวินัยใหชัดเจน ถาไมเขาใจเรื่องวินัยก็ไมสามารถที่จะมองเห็น
นิติศาสตรแนวพุทธได
วินัย คืออะไร แนนอนวาวินัยไมไดมีความหมายแคบๆ อยางใน
ภาษาไทย “วินัย” ในภาษาไทยมีความหมายแคบ เปนเรื่องของกฎเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติกิจหนาที่ และการเปนอยู
แตวินัยในความหมายของพระพุทธศาสนา ในชั้นแรกนี้จะใหความ
หมายไวเพื่อเปนจุดตั้งตนในการทําความเขาใจวา “วินัย” แปลงายๆวา
“การจัดตั้งวางระบบแบบแผน”
วินัยเกิดขึ้นมาไดอยางไร ถาจะเขาใจเรื่องนี้จะตองมองดูวินัยใน
ฐานะเปนองคประกอบใหญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา พระพุทธ
ศาสนาทั้งหมดมีองคประกอบใหญอยูเพียง ๒ อยางเทานั้น และ ๒ อยาง
นี้รวมกันเปนชื่อของพระพุทธศาสนา
คําวา “พระพุทธศาสนา” ทีเ่ ราเรียกกันปจจุบันนี้ เปนคําใหม ใน
สมัยพุทธกาลก็มี แตใชในความหมายวา “คําสอนของพระพุทธเจา” เวลา
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นีค้ าว
ํ าพระพุทธศาสนาขยายความหมายออกไปจนกลายเปนสถาบัน และ
เปนกิจการทุกอยาง แลวเราก็ลมื ศัพทเดิมทีม่ คี วามหมายสําคัญกวา ซึ่งใช
ในสมัยพุทธกาล คือ คําวา “ธรรมวินัย” ศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
นี้ก็เรียกวา ธรรมวินัยนี้ หรือธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว
ธรรมวินัย มาจากคําคู คือ ธรรม กับ วินัย แลวรวมกันเปนเอก
พจน คือสองอยางแตรวมเปนอันเดียว นี้คือเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา
เราจะตองมองเห็นความสัมพันธระหวางสองคํานี้ คือคําวา ธรรม กับ วินยั
แลวจะเห็นหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด
เพราะฉะนั้น เรื่องของกฎหมาย หรือเรือ่ งนิตศิ าสตรในพระพุทธ
ศาสนา ก็มาดูทคี่ วามหมายของวินัย และความสําคัญของวินัย ที่อยูใน
หลักการที่เรียกวาธรรมวินัยนั้น
ทีนี้ก็ยอนไปดูวาธรรมวินัยนั้นเปนมาอยางไร เริ่มตนก็มีธรรมอยู
กอน (คือมีอยูเปนประจําตลอดเวลาตามธรรมดาของมัน หรือมีอยูแลวแต
เดิม) ธรรม คือความจริงในธรรมชาตินั่นเอง หลักการของพระพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนวา
“ตถาคต(คือพระพุทธเจา)จะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม หลัก
ความจริงก็คงอยูอยางนั้นเปนธรรมดา . . . ตถาคตทั้งหลาย
คนพบหลักความจริงคือตัวธรรมนี้แลว จึงนํ ามาเปดเผย
(ดู องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๖)
แสดง ชี้แจง ทําใหเขาใจงาย”
นัน่ คือจุดตั้งตนของพระพุทธศาสนาที่วา ธรรมมีอยูกอนแลว โดย
ไมขึ้นตอพระพุทธเจาเลย
ธรรม คือความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เราอาจจะแปลได
หลายอยาง เชนแปลวา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเปนจริง หรือพูด
งายๆ ก็คอื ธรรมชาติและธรรมดานีเ่ อง ธรรมชาติ คือสิง่ ตางๆ ธรรมดา
คือความเปนไปของธรรมชาติ หรือความเปนจริงของสิง่ ทัง้ หลาย ธรรมเปน
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สิง่ ทีม่ อี ยูต ามธรรมดา พระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็อยูข องมันอยางนัน้
เมือ่ พระพุทธเจาทรงคนพบความจริงนีแ้ ลว ก็ทรงนํามาเปดเผยแสดงสัง่ สอน
ความจริงนี้เปนกฎธรรมชาติ เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ผล
เกิดจากเหตุ เหตุกอใหเกิดผล เหตุอยางใดก็กอใหเกิดผลอยางนั้น หรือ
เหตุปจจัยตางๆทําใหเกิดผลขึ้นมา
มนุษยจะรูหรือไมรูก็ตาม ธรรมคือความเปนจริงแหงเหตุปจจัยนี้ก็
ทํางานของมันอยูต ลอดเวลา แตถา มนุษยไมรู ก็ไมสามารถเอาประโยชนจาก
มันได และถามนุษยประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นชีวติ ไมถกู ตองตามความเปนจริงนี้
ก็เกิดผลเสียแกตนเอง แตถา มนุษยปฏิบตั ถิ กู ตอง และดําเนินชีวติ ดวยความ
รเู ขาใจกฎแหงธรรมชาติ คือความเปนจริงอันนี้ ผลดีกไ็ ดแกตวั มนุษยเอง
ทําอยางไรมนุษยจะประพฤติปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิตไดดี ก็ตองรู
ความจริง ถามนุษยรูธรรมคือรูตัวความจริง รูความเปนไปตามเหตุปจจัย
ในธรรมชาตินี้เมื่อใด เขาก็จะสามารถเอาประโยชนจากธรรมชาติได
ตัวอยางเชน เขาตองการจะกินผลมะมวง เขาเห็นตนมะมวง จะกิน
ผลก็เก็บเอา แตตอมาถาเขารูวามะมวงที่จะเกิดมาเปนผลสุกใหเรารับ
ประทานไดนั้นเกิดจากตนไมนี้ ซึ่งกอนนั้นตองโตมาจากเมล็ด และชอบที่
ดินอยางนั้น ตองอาศัยปุย อาศัยนํ้า อุณหภูมิ ซึ่งเปนเหตุปจจัยในธรรม
ชาติ ถามนุษยรูอยางนี้แลว ตอไปก็ไมตองคอยไปหาตนมะมวงที่อยูไกล
เขาจะสามารถปลูกตนมะมวงในสวนของตนเองได ถึงตอนนี้มนุษยก็ได
ประโยชนจากกฎธรรมชาติหรือธรรม การรูธ รรมจึงเปนประโยชนอยางยิง่
แมแตชีวิตของเรานี้ก็เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตง เชนมีธาตุตางๆ
มารวมกัน มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม ถามนุษยไมรูจักมันก็ปฏิบัติตอ
ชีวติ ไมถกู แมแตกนิ อาหาร ก็กนิ ไมเปน ไมไดประโยชนจากอาหารเทาทีค่ วร
เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงสําคัญอยางยิง่ พระพุทธเจาทุกพระองคกท็ รงคนพบ
ธรรมนี้ พระองคทรงเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรมนีเ้ ต็มที่ โดยทรง
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นําเอาธรรมมาประพฤติปฏิบตั ติ าม จึงทรงพัฒนาพระองคเองขึน้ มาจนเปน
พุทธ และทรงเห็นคุณประโยชนของการรูธรรมนี้จึงทรงนําไปสั่งสอนผูอื่น
อยางไรก็ดี การที่จะสั่งสอนใหไดผลดีจะทําอยางไร หมูมนุษย
จํานวนมากๆ ถาไปสอนทีละคนก็ไดทีละนิดละหนอย กวาจะสําเร็จสักคน
หนึ่งพระองคก็เหนื่อยแน เดินทางไปเปนวันๆ และไดทีละเล็กทีละนอย
ตลอดพระชนมชีพคงไมไดกี่คน ทํ าอยางไรจึงจะใหไดประโยชนแกคน
จํานวนมาก ก็ตองมีวิธีการ
วิธกี ารก็คือการจัดตั้ง โดยทําใหมีระบบการที่มนุษยจะมารวมตัวกัน
เปนชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเปนอยูตลอดจนการดําเนินกิจ
การ เพื่อใหมนุษยเหลานั้นไดประโยชนจากธรรม หรือจากการสอนของ
พระองคอยางเต็มที่ พระองคจึงทําการจัดตั้ง และวางระบบแบบแผนใน
ทางสังคมขึ้นมา การจัดตั้งนี้ก็คือตั้งเปนชุมชนที่เรียกวา “สังฆะ”
สังฆะ นัน้ ไมใชบุคคล ในภาษาไทยเรามองคําวาสงฆนี้เปนตัวพระ
ภิกษุไป ความจริงคําวา “สงฆ” หมายถึง หมู หรือ ชุมชน หมายความวา
ตองมีคนจํานวนหนึ่งมารวมกัน ไมใชคนเดียว ภาษาไทยนี้สับสน เราเรียก
พระองคเดียววาพระสงฆไปแลว ก็เลยใชกันจนติดแลวก็ทําใหเกิดปญหา
ในบางครั้ง แตตัวสงฆที่แทจริงก็คือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมา
เมื่อตั้งเปนชุมชนขึ้นมาแลว และเมื่อคนที่มารวมกันเขามีระเบียบ
แบบแผนในความเปนอยูและการสัมพันธกัน คือมี วินัย ธรรมก็จะเขาถึง
ประชาชนหรือหมูชนไดจํานวนมาก ไมใชเปนประโยชนทีละนอย
เปนอันวา เดิมนั้นก็มีธรรม แตเพื่อใหคนหมูใหญไดประโยชนจาก
ธรรม จึงมีวินัย ขึน้ มาจัดสรรความเปนอยูของหมูมนุษยใหเกิดมีโอกาสอัน
ดีทสี่ ดุ ที่จะใชธรรมใหเปนประโยชนหรือไดประโยชนจากธรรมนั้น
รวมความวา วินัย ก็คอื การจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของ
ชุมชนหรือสังคม เพื่อใหหมูมนุษยมาอยูรวมกัน โดยมีความเปนอยูและ
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ความสัมพันธที่ดีงาม ที่จะใหไดรับประโยชนจากธรรมนั่นเอง จุดหมายที่
แทก็คือ ใหหมูมนุษยจํานวนมากไดประโยชนจากธรรม
การที่พระพุทธเจาเปนบุคคลที่เราเรียกเต็มๆ วา “พระสัมมาสัมพุทธเจา” ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถ ๒ ชั้น
ชั้นที่ ๑ สามารถเขาถึงตัวความจริง ที่เรียกวา ธรรม
ชัน้ ที่ ๒ นอกจากรูค วามจริงแลว ยังสามารถนําเอาความจริงนัน้
มาทําใหเกิดประโยชนแกหมูชนจํานวนมากได ดวย วินัย
ความสามารถขัน้ ทีส่ องนี้ ก็คอื การทีส่ ามารถจัดตัง้ วางระบบชุมชนที่
เรียกวาสงฆขึ้นมาดวยวินัย เพราะฉะนั้นจึงเปนสัมมาสัมพุทธะ
สวนทานผูใ ดสามารถรเู ขาใจถึงความจริงคือธรรมดวยปญญาของตน
เอง แตไมมคี วามสามารถทีจ่ ะทําการจัดตัง้ วางระบบแบบแผนทีเ่ รียกวา วินยั
ใหมสี งฆเปนชุมชนคนหมูใ หญขนึ้ มาทีจ่ ะไดประโยชนจากธรรมนี้ ทานผูน นั้ ก็
เปนพระพุทธเจาอีกประเภทหนึง่ ทีเ่ รียกวา พระปจเจกพุทธเจา คือผรู เู ฉพาะตน
เพราะฉะนั้น การจัดตั้งวางระบบที่เรียกวา วินัย นีไ้ ด จึงถือวาเปน
ความสามารถพิเศษของมนุษยที่วา ไมเฉพาะเขาถึงความจริงของธรรม
ชาติเทานั้น แตยังสามารถนําเอาความจริงของธรรมชาตินั้นมาทําใหเกิด
ประโยชนแกหมูชนจํานวนมากไดดวย อันนี้เปนความสามารถขององค
พระสัมมาสัมพุทธเจา
เรือ่ งทีว่ า มานีท้ าให
ํ มเี หตุผลโยงกันดวยในแงทวี่ า ถาจัดตัง้ วางระบบ
แบบแผนโดยไมมีธรรมคือความจริงที่แทเปนฐานแลว การจัดตั้งนั้นก็ไร
ความหมาย ดังนัน้ วินยั คือการจัดตัง้ ของมนุษยจงึ ตองตัง้ อยูบ นฐานของ
ธรรม คือตัวความจริงทีแ่ ท และตองอาศัยปญญาทีร่ คู วามจริงนัน้ มาจัดตัง้
เพราะฉะนั้น เบื้องหลังวินัย ก็คือหลักการแหงธรรม ที่เปนความ
จริงแนแทอยูในธรรมดาของธรรมชาติ เปนหลักการอันสูงสุด ทั้งโดยตัว
มันเอง และโดยเปนสาระและเปนจุดหมายของวินัย ไมมีใครสูงเหนือ
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ธรรม พระพุทธศาสนาถือเปนหลักการวา ธรรมสูงสุดในโลก ธรรมสูงสุด
ในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๗๑/๑๐๗)
สําหรับผนู บั ถือเทพเจา ธรรมก็เปนมาตรฐานตัดสินบรรดาเทพเจา
ตลอดจนพระพรหม หมายความวาธรรมยอมเหนือเทพ แมแตจะนับถือกรรม
โดยเชิดชูกรรมทีเ่ ปนบุญ ธรรมก็เปนมาตรฐานตัดสินกรรมและความเปนบุญนัน้
พระพุทธเจาทรงเคารพธรรม (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑/๒๕) และทรงจัดตั้งวาง
ระบบแหงวินัยขึ้นบนฐานแหงธรรมนั้น และเมื่อสงฆที่ตั้งขึ้นดวยวินัยนั้น
ขยายใหญโตขึ้น พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ และทรงมอบอํานาจใหแก
สงฆ โดยทีส่ งฆนนั้ ก็เกิดมีขนึ้ จากธรรม เปนสงฆเพราะธรรม และมีอยูเพื่อ
ความปรากฏแหงธรรมในโลก
นักปกครองผูยิ่งใหญตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
“จักรพรรดิ” ผูเปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัด
ดําเนินการปกครองโดยธรรม (ที.ปา.๑๑/๓๕/๖๔) เชนเดียวกัน
โดยนัยนี้ ธรรม จึงเปนทัง้ ฐานของวินยั และเปนทัง้ จุดหมายของวินยั
๑. ที่วาเปนฐาน หมายความวา ตองรูความจริงของกฎธรรมชาติ
จึ งจะสามารถมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมูมนุษยเพื่อใหมนุษยได
ประโยชนจากธรรมนัน้ ได ถาไมรู การจัดตัง้ ก็ผดิ พลาดหรือไรความหมาย
๒. ที่วาเปนจุดหมายคือ การที่ใหมนุษยมาอยูรวมกัน และมีการจัด
ตั้งระเบียบแบบแผนทั้งหมดนั้น ก็เพื่อชวยใหมนุษยเขาถึงและไดรับ
ประโยชนจากธรรมนั่นเอง
ดังนัน้ ธรรมจึงเปนทัง้ เบือ้ งตนและทีส่ ดุ แหงวินยั ถาปราศจากธรรม
วินยั ก็ไมมคี วามหมาย ไรประโยชน แตถา มีแตธรรมเปนของจริงตามธรรมชาติ
แมจะมีคนทีร่ ธู รรมแตไมสามารถมาจัดสรรใหเกิดประโยชนแกคนหมูใ หญได
ธรรมนั้นก็ไมเกิดประโยชนเทาใดนัก ทั้งๆที่มีอยูเปนความจริง ดังนั้นสอง
อยางนีจ้ งึ ตองอิงอาศัยกัน เมือ่ ครบทัง้ สองอยางจึงเปนพระพุทธศาสนา
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ในเรื่องนี้มีขอที่นาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนา เมื่อพูดถึง ธรรม
เราจะใชคาว
ํ า “แสดง” เพราะธรรมเปนความจริงที่มีอยูตามธรรมดา เรา
เพียงแตไปรูและแสดงมัน แตถาพูดถึง วินัย จะใชคําวา “บัญญัติ” เพราะ
เปนเรื่องที่มนุษยจัดตั้งหรือทําขึ้นมา
ขอยํ้าวา ธรรมไมใชของมนุษยทําขึ้น แตเปนของมีอยูตามธรรมดา
สวนวินัยเปนของที่มนุษยจัดตั้งขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา พระพุทธเจา
ทรงแสดงธรรม และพูดวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัย
อยางไรก็ดี คําวาบัญญัติที่ใชกับ “ธรรม” ก็มีบาง แตใชเปนคํา
ประกอบ โดยมีความหมายวา จัดวางหรือนําเสนอในรูปลักษณะทีจ่ ะเอือ้ ตอ
การรเู ขาใจ แตสาหรั
ํ บ “วินยั ” จะใชคาว
ํ า บัญญัติ เปนคําหลักเลยทีเดียว
เรื่องความสัมพันธระหวางกฎหมายหรือวินัย กับธรรมที่เปนความ
จริงในกฎธรรมชาตินี้ จะนําไปสับสนกับคติของฝรั่งในเรื่อง natural law
และ natural rights ไมได เพราะเปนคนละแบบกันเลย
พวกฝรั่งมีคติเกี่ยวกับกฎหมายตามสายหรือสํานักตางๆ ซึ่งมีแนว
ความคิดหลายแบบ เชน พวกหนึ่งถือวามี natural law คือ กฎหมายตาม
ธรรมชาติ และมี natural rights คือมีสิทธิตามธรรมชาติดวย แตเรื่อง
เหลานี้ไมตรงกับเรื่องธรรมกับวินัยที่ไดพูดไปแลวแตประการใด

กฎมนุษยตองไมแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ
ตอนนี้เรากลับมาพูดเรื่องธรรมกับวินัยอีกครั้งหนึ่ง เปนอันวา เรามี
ความจริงตามธรรมชาติที่เรียกวา ธรรม กับการจัดตั้งของมนุษยที่เรียกวา
วินัย ซึง่ เปนเรื่องสมมติ
ขอสังเกตสําคัญในที่นี้คือ เรื่องวินัยและเรื่องกฎหมายนี้เปนเรื่อง
“สมมติ” แตสมมติไมใชเรื่องเหลวไหล สมมติเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยาง
ยิง่ ในภาษาไทยเราใชคํานี้ในความหมายที่ไมคอยดีนัก แตในภาษาพระ
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สมมติเปนเรื่องใหญ ถึงกับจัดเปนสัจจะประเภทหนึ่ง
ในทางพุทธศาสนามีหลักวา สัจจะ มี ๒ อยาง คือ
๑. สัจจะที่เปนความจริงแทแนนอนมีอยูในธรรมชาติ เรียกวา
ปรมัตถสัจจะ (สัจจะโดยเนื้อแท) และ
๒. สัจจะที่เปนความจริงตามความตกลงยอมรับรวมกันของหมู
มนุษย เรียกวา สมมติสัจจะ (สัจจะโดยสมมติ)
ตามหลักสัจจะสองอยางนี้ เราก็มกี ฎธรรมดาของธรรมชาติ กับกฎ
สมมติของมนุษย ธรรมเปนกฎธรรมชาติ เพราะมันเปนความจริงแหงความ
เปนไปของสิง่ ทัง้ หลายตามธรรมดาของมัน สวนกฎหมายนีเ้ ปนกฎมนุษย
ควรทราบวา กฎธรรมชาติ กับกฎมนุษยนี้ สัมพันธกันอยางไร
มนุษยเราตามปกติจะทํากิจกรรมใดก็ตาม ยอมมีความมุงหมาย คือ
ตองการผลของมัน เราตองการผลสักอยางหนึ่ง เราก็ทํากิจกรรมที่เปน
เหตุใหไดผลนั้น อันนี้เปนเรื่องธรรมดาของมนุษย เมื่อยังไมมีการจัดตั้ง
วางระบบสังคมขึ้นมาก็ดําเนินชีวิตอยางนั้น ทําไปตามธรรมชาติ ผลที่เกิด
ตามเหตุในธรรมชาตินั้น ก็เปนไปตามกฎธรรมชาติ
ตัวอยางเชน เมื่อคนตองการใหตนไมเจริญงอกงาม ถาเขาไมรอให
ตนไมมนั งอกเอง เขาจะทําอยางไร เขาก็ปลูกตนไม เชนเอาเม็ดมะมวงมา
แลวเขาก็ขุดดิน เอาเม็ดมะมวงลง กลบดินแลวก็รดนํ้าเปนตน เมื่อปลูก
ตนไมมากๆ ก็เรียกวาทําสวน
การทําสวนนี้เปนเหตุ และจะทําใหเกิดผลคือตนไมเจริญงอกงาม
อันนีค้ อื เหตุและผลตามกฎธรรมชาติ พูดยําว
้ า การทําสวนเปนเหตุ ตนไม
เจริญงอกงามเปนผล นีเ้ ปนความเปนจริงตามกฎธรรมชาติ เปนเรือ่ งของธรรม
เมือ่ มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เราก็จัดตั้งระบบแบบแผนขึ้นใน
สังคมแลวมีวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา เราบอกวาเราตองการใหมี
สวนดอกไมสวยงามที่นี่ เราก็ใชระบบระเบียบในสังคมมาชวยใหมีสวนตาม
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ทีต่ องการ โดยใหคนๆหนึ่ง หรือจํานวนหนึ่ง มาทําหนาที่ในเรื่องนี้โดย
เฉพาะใหเต็มที่โดยไมตองหวงใยเรื่องอื่น เราก็จางคนมาทําสวน และเราก็
ใหเงินเดือนเขา
ในสังคมที่มีอารยธรรมแลวก็จะมีการปฏิบัติเชนนี้ แทนที่วาทุกคน
จะตองไปทําสวนเอง เราก็มกี ารจัดตัง้ วางระบบแบบแผนขึน้ มีการตัง้ เงิน
เดือนและบอกวาคุณมาทําสวน ฉันจะใหเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็เกิดมีกฎของ
มนุษยขนึ้ วา การทําสวนเปนเหตุและการไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล
เปนกฎขึ้นมาใหเห็นเหตุเห็นผลจริงๆ คือ การทําสวนเปนเหตุ การไดเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผล ไมมีใครเถียง เปนเหตุเปนผลจริงๆ
แตถามอีกชั้นหนึ่งวา จริงแนหรือไม? การทําสวนเปนเหตุ เงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาทเปนผลนี้จริงแทหรือไม ตอบวาจริงในระดับหนึ่งเทานั้น
ทีแ่ ทแลวไมจริง การทําสวนเปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมีที่ไหน
ในโลก ไปขุดดินทําสวนแลวเงินเกิดขึ้นมา ๕,๐๐๐ บาทเปนไปไดที่ไหน ที่
แทนั้นกฎนี้เปนกฎที่มนุษยตั้งขึ้นมาโดยการ “สมมติ”
สมมติ แปลวา มติรว มกัน มาจากคําวา สํ (รวมกัน) + มติ (การยอม
รับหรือตกลง) เพราะฉะนั้น สมมติจึงแปลวา ขอตกลงรวมกัน หรือการ
ยอมรับรวมกัน
กฎของมนุษยที่วา ทําสวน ๑ เดือนเปนเหตุ ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐
บาทเปนผลนี้ เปนกฎที่ตั้งอยูบนสมมติ คือการยอมรับรวมกัน ถาสมมติคือ
การยอมรับรวมกันหายไปเมื่อใด กฎนี้จะหายไปทันที เชน ถาฝายใดฝาย
หนึง่ ในสองฝายที่เกี่ยวของไมยอมรับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว การทําสวนก็ไม
เปนเหตุ เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทก็ไมเปนผล
เพราะฉะนั้น กฎที่วานี้จึงไมมีความเปนเหตุเปนผลที่แทจริงในธรรม
ชาติ แตเปนกฎที่จัดวางกันขึ้นดวยการตกลงยอมรับรวมกันคือการสมมติ
ของมนุษยเอง จึงเรียกวาเปน กฎของมนุษย หรือ กฎมนุษย
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อารยธรรมของมนุษยไดสรางกฎทํานองนีข้ นึ้ มามากมาย เพือ่ ใหสงั คม
มนุษยดารงอยู
ํ
ไ ดดว ยดี แตทงั้ นีเ้ ราจะตองถามใหเกิดความชัดเจนทางปญญา
วา ในการจัดตัง้ วางกฎสมมติของมนุษยขนึ้ นี้ ทีแ่ ทจริงนัน้ มนุษยตอ งการอะไร
การที่เราวางกฎมนุษยขนึ้ อยางเปนเหตุเปนผลวา ทําสวน ๑ เดือน
เปนเหตุใหไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทนั้น ผลแทจริงที่เราตองการ คือผล
ตามกฎธรรมชาติ ไดแก ความเจริญงอกงามของตนไม อันนี้แนนอน เรา
จึงเห็นความจริง ๒ ชั้น คือมีกฎ ๒ ชั้น ซอนกันอยู
การทําสวนอันเดียว มีความเปนเหตุเปนผลตามกฎซอนกันทีเดียว
๒ กฎ คือ
๑. กฎธรรมชาติ ทีเ่ ปนธรรม เปนไปตามธรรมดาของเหตุปจจัย
คือการทําสวนเปนเหตุ ตนไมเจริญงอกงามเปนผล
๒. กฎมนุษย ทีเ่ ปนกฎสมมติ เกิดจากมติรวมกัน คือ การทําสวน
เปนเหตุ การไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท เปนผล
สองกฎนี้มีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ ถาไมมีความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ คือ ธรรม ทีว่ าการทําสวนเปนเหตุและตนไมเจริญงอกงามเปน
ผลแลว การวางกฎมนุษย ทีเ่ รียกวา วินัย คือทําสวน ๑ เดือนไดเงินเดือน
๕,๐๐๐ บาท ก็ไมมีความหมายอะไร
แทจริงนั้น การที่เราวางกฎสมมติของมนุษย ก็เพราะเราตองการ
ผลตามกฎธรรมชาติ ถาเราไมตองการใหตนไมเจริญงอกงามแลวเราจะ
วางกฎมนุษยใหคนทําสวนไดเงินเดือนไปทําไม ทั้งนี้หมายความวา เราวาง
กฎสมมติของมนุษยขึ้น ก็เพื่อสนับสนุนการทําเหตุที่จะใหเกิดผลแทจริง
ตามกฎธรรมชาตินั้นเอง
ขอยําว
้ า วินยั คือการจัดตัง้ วางระบบจัดระเบียบและวางกฎสมมติ
ขึ้นมานี้ เปนความสามารถพิเศษอันเลิศของมนุษย ที่จะทําใหชีวิตและ
สังคมของพวกตนไดประโยชนมากที่สุดจากธรรม คือความจริงของธรรม
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ชาติ และการวางกฎสมมติของมนุษยขึ้นมา ก็เพื่อชวยหนุนใหเกิดความ
มัน่ ใจที่จะไดผลที่ตองการตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น มนุษยจะตอง
ตระหนักรูอยูเสมอวา สิง่ ตองการที่แทคือความเปนจริงตามธรรม
เรื่องที่พูดมานี้เปนตัวอยางใหเห็นวา แทจริงนั้นเราตองการผล
จริงๆ ตามกฎธรรมชาติ ถามนุษยยังเขาใจความมุงหมายที่แทจริงนี้ และ
ยังโยงสัมพันธกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎธรรมชาติที่ซอนรองรับอยูได
คือไมลืม ไมมองขามผลที่ตองการที่แทจริง ชีวิตและสังคมมนุษยก็จะดํารง
อยูดวยดี แตเมื่อมนุษยไดพัฒนาอารยธรรมออกไปๆ มนุษยจํานวนมากก็
ไดแปลกแยกจากธรรมชาติไปเสีย และพากันหลงสมมติ
หลงสมมติ คือติดอยูในกฎสมมติของมนุษย ไมเขาถึง หรือไม
สามารถเชื่อมโยงใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
ถาความแปลกแยกจากธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ความวิปลาสทั้งของ
ชีวติ และสังคมก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นทันที เชน คนทําสวนทํางานเพื่อตองการ
เงินเดือนอยางเดียว โดยไมไดคํานึงถึงการที่จะทําใหเกิดผลตามกฎธรรม
ชาติ คือ การทําใหตนไมเจริญงอกงาม
เพราะฉะนั้นจะตองถือวา การเขาถึงความจริงแหงกฎธรรมชาติ
หรือธรรมนี้ จะตองเปนหลักอยูตลอดเวลา ถามนุษยแปลกแยกจากความ
จริงหรือธรรมนี้เมื่อใด การดําเนินชีวิตของเขาจะวิปริตทันที และสังคมก็
จะไมไดรับผลที่ตองการ ลองคิดดูวา ถาคนสวนมาทําสวนดวยตองการเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท และไมตองการผลที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ อะไรจะ
เกิดขึน้ และเรื่องนี้จะมีผลโยงไปถึงเรื่องอื่นทั้งหมด ซึ่งจะยังไมพูดถึงในที่นี้
เพียงแตขอยกขึ้นมาพูดไวเปนตัวอยาง
อนึ่ง การหลงสมมติเปนโทษภัยแกมนุษยฉันใด การไมยอมรับ
สมมติที่บัญญัติจัดวางขึ้นโดยชอบธรรม ก็เปนภัยอันตรายตอชีวิตและ
สังคมของมนุษยเองดวยฉันนั้น เรือ่ งนี้จะไดพูดกันตอไปขางหนา
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พัฒนาคนใหรูจักเคารพสิทธิกันและกัน
แตตองรูทันวาที่แทมนุษยไมมีสิทธิ
มนุษยเรามีความสามารถในเรื่องวินัยนี้ เราจึงจัดโครงสรางวาง
ระบบตัง้ กฎระเบียบในการจัดแจงจัดสรรสังคมขึ้นมามากมาย และพัฒนา
อารยธรรมขึ้นได จนกระทั่งมนุษยถึงกับตกลงกันใหพวกตนมีสิทธิ แมแต
จะเปนเจาของและจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา เชน แผนดิน ก็
นํามาแบงกันโดยกําหนดใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้น เอาแผนดินมาจัด
สรร บัญญัติวาที่ดินแปลงนี้เปนของคุณ ที่ดินแปลงนี้เปนของฉัน จะ
ละเมิดกันไมได โดยมีกฎหมายเขามารองรับ ถาละเมิดกันก็มีการลงโทษ
ตามกระบวนการของกฎหมายนั้น
กฎหมายจึงเปนเครื่องแสดงการยอมรับสิทธิหรือเปนเครื่องกําหนด
ใหเกิดมีสิทธินั้นขึ้น และกฎหมายก็เปนเครื่องมือคุมครองสิทธิของบุคคล
ตลอดจนคุมครองกิจการตางๆ ของคน แตไปๆ มาๆ มนุษยก็อาจจะลืม
ความจริงที่แทของธรรมชาติไปเลย จนบางที เมื่อมนุษยตางอารยธรรม
ตางวัฒนธรรมมาพบกัน ก็มีเรื่องแปลกๆ
ตัวอยางเชน เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๔๑ ป
ลวงมาแลว (พ.ศ. ๒๓๙๘) ประธานาธิบดีอเมริกา ชือ่ วาแฟรงคลิน เพียซ
ไดตดิ ตอขอซือ้ ทีด่ นิ แปลงหนึง่ จากพวกอินเดียนแดงเผาหนึง่ ซึง่ มีหวั หนาชือ่
วา ซีแอตเติล (Seattle) ซึง่ ไดเปนทีม่ าของชือ่ เมืองใหญ ในรัฐวอชิงตัน
ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบัน
ตอนนั้นดินแดนนี้เปนของอินเดียนแดงเผาของซีแอตเติล เมื่อ
ประธานาธิบดี เพียซ ติดตอขอซื้อไป ก็ไดรับคําตอบจากอินเดียนแดงวา
“ท า นจะเอาแผ น ดิ น และผื น ฟ า มาซื้ อ ขายกั น หรื อ นี่
(Gore, 359)
ความคิดนี้แปลกประหลาดสําหรับพวกเรา”
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เวลานีเ้ รายึดถือกันเหลือเกินใชไหม ทีด่ นิ นีเ้ ปนของฉัน ฉันมีกรรมสิทธิ์
และก็รสู กึ กันวาเปนความจริงอยางนัน้ จริงๆ แตเมือ่ มนุษยทเี่ ราเห็นวายังไมมี
อารยธรรมมาไดยนิ ไดฟง เรือ่ งอยางนีเ้ ขา เขารูส กึ แปลกประหลาด อินเดียน
แดงเหลานี้นึกไมออกวามนุษยมีการนําแผนดินผืนฟามาขายกันไดอยางไร
ตอไป นอกจากเอาแผนดินมาแบงกันแลว มนุษยก็จะขายผืนฟากัน
จริงๆดวย เชน อาจจะมีการเชาที่ตั้งสถานีอวกาศ ซึ่งเปนเรื่องที่มนุษย
สมมติขึ้นทั้งสิ้น สมัยกอน ตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลิน เพียซ ขอซื้อที่
ดินจากพวกอินเดียนแดงนั้น คนอเมริกันยอมรูสึกดูถูกคนอินเดียนแดง
มาก วาคนพวกนี้ไมมีสติปญญา โงเขลาเหลือเกิน ไมมีอารยธรรม ไมรูจัก
เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
แต ม าบั ด นี้ ความคิ ด ของอิ น เดี ย นแดงกลั บ ได รั บ การยกย อ ง
สรรเสริญ เพราะวามนุษยยุคนี้มาประสบปญหาจากสภาพแวดลอมเสื่อม
โทรม แลวเห็นกันวาการกระทําของมนุษยที่เบียดเบียนธรรมชาติ ที่จัด
การกับธรรมชาติตามชอบใจนั้น ไดเปนสาเหตุแหงความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ ทําใหเกิดมลภาวะเปนตน ปรากฏวาคนอเมริกันยุคนี้กลับไปยก
วาทะของอินเดียนแดงผูนี้มายกยองสรรเสริญกัน
ตัวอยางเชน รองประธานาธิบดี Al Gore คนปจจุบันนี้ เมื่อเขียน
หนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติเรื่อง Earth in the Balance ก็ยก
ถอยคําหรือวาทะของอินเดียนแดงคนนี้มาอางอิง (Gore, 359) เหมือนดัง
จะเยาะเยยความคิดของชาวอเมริกันผเู จริญแลว ที่หลงไปตามสมมติ และ
ยอมรับวาความคิดความเขาใจของพวกอินเดียนแดงนั้นสอดคลองตรง
ตามความจริงของธรรมชาติ
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งสิทธิเปนตน ตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นกฎหมาย จึงเปนเรือ่ ง
ของการทีม่ นุษยมาตัง้ กฎเกณฑกนั ขึน้ เพือ่ ประโยชนในหมูม นุษยของเรา จน
หลงเพลินไปวาเรามีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับธรรมชาติไดตาม
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ปรารถนา แตตามความจริงสิทธิอยางนีม้ หี รือไม เชน ทีฝ่ รัง่ พวกหนึง่ บอกวา
มนุษยมสี ทิ ธิตามธรรมชาตินนั้ ในทัศนะของพระพุทธศาสนาวาเปนความสับสน
จะตองเขาใจวา ความจริงตามธรรมชาติก็เปนความจริงของมันอยู
อยางนั้น เชน การที่สิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย แตมนุษยนั้นมีสติ
ปญญา เมื่อรคู วามจริงนั้นแลว และตองการจะใหชีวิตและกิจการงานของ
ตนอยูไดดวยดีภายใตกฎธรรมชาตินั้น ก็นําความรูในกฎธรรมชาติมาจัด
สรรวางระบบแบบแผนขึ้นในสังคมของตน เพื่อใหความเปนไปตามเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาตินั้นเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมของตน ดวยการตก
ลงกันวางขอกําหนดขึ้น เชนการกําหนดใหมีสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตทั้งนี้จะ
ตองมีความรูตระหนักในความจริงวา มันเปนเรื่องของมนุษยที่ตกลงกัน ไม
ใชความเปนจริงในธรรมชาติ
สมมติวา เราตกลงกันวาทีด่ นิ แปลงนีเ้ ปนของฉัน หรือของคนนัน้ คนนี้
ก็เกิดเปนสิทธิขึ้นมา แตสิทธิที่วานั้นเปนเรื่องที่จะใชอางกันไดในหมูมนุษย
เทานั้น จะเอาไปอางกับธรรมชาติไมได เราจะบอกวาที่ดินแปลงนี้เปนของ
ฉันแลว ทุกอยางในที่นี้จะตองเชื่อฟงฉัน ฉันปลูกอะไรแกจะตองงอก อันนี้
จะเอาไปอางกับธรรมชาติโดยไมทําเหตุปจจัยตามธรรมชาติ ก็เปนไปไมได
การอางสิทธินั้นจะไมสําเร็จผลเลย ธรรมชาติจะไมฟง
เรื่องของธรรมชาติก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน คุณ
ตองการอะไรคุณก็ตองทําใหถูกตามเหตุปจจัย ถาคุณทําไมถูกตามเหตุ
ปจจัยก็ไมเกิดผลที่คุณตองการ
เราจะบอกวาตนมะมวงตนนี้เปนตนไมของฉัน เกิดในที่ดินของฉัน
ฉันมีสทิ ธิจดั การได แกตองฟงฉัน แกตองงอกงาม แกตองออกผลมากใหได
เทานี้ในฤดูนี้ปนี้ ใหฉันมีรายไดเทานี้ ฯลฯ การอางสิทธิกับธรรมชาติอยาง
นีย้ อมเปนไปไมได มนุษยจะตองทําตามเหตุปจจัยของธรรมชาติทั้งสิ้น
ดังนัน้ มนุษยจึงจะตองรูจักแยกระหวางความจริงตามกฎธรรมชาติ
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กับความจริงทีม่ นุษยมาตกลงกันวางขึน้ เพราะวาแมแตชวี ติ ของมนุษยเอง
ในแงของกฎธรรมชาติมนุษยก็ไมมีสิทธิอะไร เราจะบอกวาฉันมีสิทธิใน
ชีวติ ของฉัน ก็ไมมผี ลอะไร ถาไฟไหมจะมาถึงตัว ไมยอมหนี จะอางสิทธิกบั
ไฟวา “ฉันมีสิทธิในชีวิตของฉัน แกไมมีสิทธิจะทําอะไรฉัน” ไฟก็ไหมเอาเทานั้น
หรือลองเขาปาไปพบเสือแลวไปยืนอางสิทธิบอกกับเสือวา “ขาเปนเจาของชีวติ
ของขา ขามีสทิ ธิในชีวติ ของขา” บอกกับเสือ เสือก็ไมฟง มันก็งบั กินเทานัน้ เอง
แมแตในการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา เราจะอางสิทธิในชีวิต
ของเรากับธรรมชาติ ก็ไมมีผลอะไร แตเราจะตองปฏิบัติ หรือดําเนินชีวิต
ของเราใหถูกตองตามเหตุปจจัยในกระบวนการของธรรมชาติ เราตอง
รักษาสุขภาพของเรา เราตองกินอยูหลับนอน ตองทํากิจกรรมทั้งหลายให
เปนไปตามกฎธรรมชาติ ตรงตามเหตุปจจัยของมัน ถาเราไมทําตามนั้น
จะอางสิทธิตอธรรมชาติ ก็ไมอาจไดรับผลที่ตองการ
ในโลกยุคตอไป ปญหาเรือ่ งสิทธิจะซับซอนยิง่ ขึน้ ดังเชนปญหาทีเ่ กิด
จากความเจริญทางเทคโนโลยี ทางดานการแพทย และทางดานขาวสารขอมูล
เปนตน อยางทีเ่ ปนปญหามากขึน้ ๆ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เกีย่ วกับความ
ํ ด สิทธิในการตาย สิทธิใน
ขัดแยงในเรือ่ งสิทธิในการเกิด สิทธิในการใหกาเนิ
การมีชวี ิตอยู สิทธิเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา เชน ปญหาความขัดแยง
ระหวางสิทธิในการมีชวี ติ ของทารกในครรภ กับสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ ทีม่ สี ขุ ภาพดี
ของมารดาผถู อื วาตนเปนเจาของครรภ เพราะฉะนัน้ การเขาใจความจริงที่
ทําใหแยกไดระหวางความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติ กับความจริงตาม
ทีต่ กลงกัน(โดยสมมติ)ดวยปญญาของมนุษย จะยิง่ มีความสําคัญมากขึน้
ตัวอยางอีกเรือ่ งหนึง่ คือ ในชวงเวลาทีผ่ า นมานีโ้ ลกไดประสบปญหา
จากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเปนอยางมาก และตระหนักเห็นภัย
จากการทําลายธรรมชาติ เนื่องจากปญหาและความตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็ไดมี
บุคคลและกลุมชนที่เริ่มตั้งขอพิจารณาขึ้นมาวา สัตวดิรัจฉานทั้งหลายมี
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สิทธิในชีวิตของมันหรือไม และบางคนก็ลงความเห็นวา “มี”
เมื่อตกลงวาสัตวดิรัจฉานมีสิทธิในชีวิตของมัน ก็มีเรื่องที่มนุษยจะ
ตองแกปญหาในหมพู วกตนตามมาอีกมาก เชน นาย ก. เปนเจาของเลา
หมู เลีย้ งหมูไวฆาขายเนื้อจํานวนมาก นาย ข. เห็นวาหมูมีสิทธิในชีวิตของ
มัน จึงลอบไปปลอยหมูออกจากเลา ตํารวจจับนาย ข. ฐานลักทรัพย ซึง่
เปนการละเมิดกรรมสิทธิข์ องนาย ก. แตนาย ข. อางวาเขาไมไดลักทรัพย
เขาเพียงแตปลอยหมูไปตามสิทธิของมัน (เหมือนชวยคนที่ถูกคนอื่นกักขัง
ไว; แตก็พึงสังเกตดวยวา สมัยกอนโนน เมื่อยังมีระบบทาส เจาของทาสก็
มีสิทธิตามสมมติที่จะจัดการกับทาส คลายกับที่เจาของเลาหมูจะจัดการ
กับหมู แตมาบัดนี้ เมื่อสังคมยกเลิกระบบทาสแลว การปฏิบตั ติ อ คนอยาง
นัน้ กลายเปนความผิด กรรมสิทธิต์ อ ทาสกลายเปนไมม)ี
เรื่องทํานองนี้คงเปนปญหาสําหรับนักกฎหมายในอนาคตจะวินิจฉัย
กันตอไป แตก็มีตัวอยางแลวที่รัฐฮาไว สหรัฐอเมริกา นักศึกษาชั้นบัณฑิต
ศึกษาผหู นึ่งเห็นวาปลาโลมามีสิทธิในชีวิตของมัน มันควรจะมีอิสรภาพ จึง
ปลอยปลาโลมา ๒ ตัว ออกจากสถานีทดลอง ปรากฏวาเขาถูกตัดสินวามี
ความผิดฐานลักทรัพย (ดูความคิดของชาวตะวันตกตอเรื่องอยางนี้ เชน
Rolston, 47 และ Howard, 132 เปนตน)
ขอใหสังเกตวา แมใครก็ตามจะบอกวาสัตวมีสิทธิในชีวิตของมัน
สัตวนั้นก็คงไมสามารถเอาสิทธินั้นไปอางกับใครๆ หรือกับสัตวอื่นใด แต
สิทธิของสัตวนั้น เปนสิ่งที่มนุษยนั่นเองจะนําไปอางตอมนุษยดวยกัน ใน
การที่จะปฏิบัติตอสัตวนั้นๆ ตามที่พวกตนตกลงกัน
เปนอันวา สิทธิตอ ชีวติ เปนตน อางไมไดกบั ธรรมชาติ แตอา งไดกบั
มนุษยดว ยกันตามทีต่ กลงยอมรับ นีเ้ ปนเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ
ระหวางกฎธรรมชาติ ทีเ่ รียกวา ธรรม กับกฎเกณฑในหมูม นุษย ทีเ่ รียกวา
วินัย ซึง่ ซอนกันอยูและโยงเปนเรื่องเดียวกัน แตแยกออกเปน ๒ ระดับ
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ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
ทุกระบบตองลงกันไดบนฐานหนึ่งเดียวแหงธรรม
ดังไดกลาวแลววา กฎของมนุษยคือวินัย ตองอิงอยูบนความจริง
ของธรรมชาติคือธรรม และมีไวก็เพื่อเขาถึงและไดประโยชนจากกฎธรรม
ชาตินั่นเอง ความหมายของวินัย ซึ่งรวมทั้งกฎหมายก็อยูที่นี่
แตตามที่กลาวแลววา วินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนที่เปน
สมมตินี้ เปนความสามารถพิเศษของมนุษยที่ไมมีในหมูสัตวอื่น มนุษยมี
ความสามารถพิเศษเชนนี้ จึงสรางสรรควัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมา
ได โลกของมนุษยจึงเปนแดนของสมมติ
แตมีขอสังเกตอีกอยางหนึ่งวา ในเมื่อเราบอกวา ธรรม (คือความ
จริง เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัยเปนตนนี้) เปนฐานของวินัย (คือการ
จัดตั้งวางระบบแบบแผนกฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษยทุกอยาง) เพราะ
ฉะนัน้ การที่จะใหกฎของมนุษยไดผลจริง ระบบตางๆ จึงตองประสานโยง
ถึงกันเปนอันหนึ่งอันเดียว
เวลานี้ เมื่อมนุษยเรามีอารยธรรมเจริญมากขึ้น เราก็มีการจัดตั้ง
วางระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้น โดยแยกเปนระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การเมืองการปกครอง และระบบสังคมดานตางๆมากมาย
การทีเ่ รามีระบบเหลานี้จัดแยกออกไปเปนหลายดาน ก็เพื่อใหมีประ
สิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ และในการที่จะศึกษาไดลึกละเอียด แตที่จริงกฎ
ธรรมชาติคือความจริงที่รองรับระบบเหลานั้นทั้งหมดก็เปนความจริงอัน
เดียวกัน เพราะฉะนัน้ ถาจะใหกฎมนุษย ซึง่ หมายถึงระบบแบบแผนตางๆใน
สังคมมนุษย ไดผลอยางแทจริง ระบบเหลานั้นจะตองประสานเปนอัน
เดียวกันได บนฐานแหงความเขาใจในความจริงตามกฎธรรมชาติที่เปน
หนึ่งเดียวนั้น
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ปญหาของโลกมนุษยในปจจุบันนี้ก็คือ มนุษยตางคนตางคิดและวาง
ระบบตามความคิดที่แยกสวนแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดานๆ ของตน ทํา
ใหมีระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองเปนตน
หลายรูปหลายแบบ โดยที่ระบบเหลานี้ตั้งอยูบนฐานของทฤษฎีคนละอยาง
และมนุษยยิ่งเจริญขึ้น ก็ดูเหมือนวาระบบและทฤษฎีตางๆ จะยิง่ แยกเปน
เฉพาะสวนเฉพาะดานออกไปๆ และก็ยงิ่ ไมชดั หรือถึงกับไมคานึ
ํ งวาทฤษฎี
เหลานัน้ ไดเขาถึงธรรมคือความจริงในกฎธรรมชาติหรือไม
ทฤษฎี ก็คอื การพยายามที่จะเขาถึงความจริงที่เรียกสั้นๆ วา ธรรม
นัน้ และจากทฤษฎีก็ไปจัดโครงสรางวางระบบตั้งกฎเกณฑขึ้นในสังคม แต
ถาทฤษฎีไมเขาถึงธรรมคือความจริง ระบบที่เขาจัดตั้งขึ้นบนฐานของ
ทฤษฎีนั้น ก็ไมสามารถใหประโยชนที่แทจริงยั่งยืน คือไมสามารถสรางผล
สําเร็จตามที่ตองการได และจะเปนระบบที่ไมยั่งยืน
ยิง่ ไปกวานั้น เมื่อระบบตางๆ ในสังคมเดียวกันตั้งอยูบนฐานของ
ทฤษฎีคนละอยาง ตอมาระบบเหลานี้ก็จะขัดแยงกัน เชน ระบบเศรษฐกิจ
ไปทางหนึง่ ระบบการเมืองไปทางหนึ่ง ระบบทางสังคมอยางอื่นๆ เชน
ระบบการจัดการศึกษาไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งคิดวาสภาพในปจจุบันก็เปนอยาง
นีด้ ว ย และเมื่อเปนอยางนั้น ระบบตางๆ ก็จะขัดแยงกันบาง ชักพาไขว
เขวไปคนละทิศละทางบาง ตัวมนุษยเองมีความขัดแยงกันในระบบบาง
แลวการดําเนินชีวิตและกิจการของมนุษยก็จะตองมีปญหาเกิดขึ้น
ตัวอยางงายๆ ในปจจุบันนี้ก็คือ แมแตระบบเศรษฐกิจกับระบบการ
เมืองการปกครองก็เปนปญหากันอยู ระบบเศรษฐกิจหนึ่งก็จัดตั้งขึ้นตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรหนึ่ง ซึ่งเปนความเพียรพยายามที่จะเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติในดานหนึ่ง แตก็ไมรูวาไดเขาถึงความจริงหรือไม ซึ่งก็รอไม
ไดจึงตองปฏิบัติกันไป เมื่อตกลงวาเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนี้ ก็จัด
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ตอมาทางดานการปกครองก็มที ฤษฏีการปกครอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๙

เชน แนวคิดประชาธิปไตย เปนตน ซึ่งนํามาใชเปนฐานในการจัดระบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในเมื่อระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองมาจากฐานแหงทฤษฎี
คนละฐาน แลวจับมาประสานกัน ปรากฏวาฝายสังคมนิยมก็อางวา พวก
ตนก็ ใ ช ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย และอ า งว า ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบของตนเปนประชาธิปไตยที่แท เชน เปนประชาธิปไตย
ของประชาชน สวนอีกสังคมหนึ่งใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ก็อาง
วาพวกตนใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเปนประชาธิปไตย
แบบเสรีนิยม แลวสองฝายนี้ก็เถียงกันวาของใครเปนประชาธิปไตยที่แท
จริง ของใครจะนําสังคมไปสูสันติสุขไดจริง
เวลานี้ฝายทุนนิยมเสรีชนะ ก็นําระบบสองดานนี้มาผนวกกันวาใน
ดานเศรษฐกิจใชระบบทุนนิยมแบบตลาดเสรี (free-market economy)
สวนในดานการปกครองใชระบบประชาธิปไตย (democracy) และบอกวา
ตองใชระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมจึงจะดีที่สุด จึงผนวกสองคํานี้
เปน free-market democracy แปลวา ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรี ซึ่ง
ทํ าใหบางคนอาจจะหลงเพลินไปวา ถาเปนประชาธิปไตยแลวตองเปน
ตลาดเสรี คือตองเปนทุนนิยม
ทามกลางสภาพเชนนี้ ความขัดแยงในตัวระบบเองก็อาจจะมีอยู
และทีส่ าคั
ํ ญคือ ฝายหนึ่งจะครอบงําอีกฝายหนึ่ง เชน แนวคิดเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม เขามาครอบงําแนวคิดของประชาธิปไตย ทําใหมองความ
หมายของหลักการของประชาธิปไตย ไปตามอิทธิพลของแนวความคิด
ทางเศรษฐกิจ ดังที่เห็นไดชัดในเวลานี้วา การตีความหมายของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพ เปนการตีความหมายแบบทุนนิยม คือ ใตอานาจของ
ํ
ระบบเศรษฐกิจแบบสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว ซึ่งพูดสั้นๆ
วาเปนการมองความหมายแบบแบงแยกและแกงแยง
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เพื่อความชัดเจน ขอยกตัวอยางนิดหนอย เสรีภาพทีเ่ ปนหลักการ
ของประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการทีบ่ คุ คลมีโอกาสทีจ่ ะนําเอา
ศักยภาพ เชน สติปญญา ความสามารถของตนออกไปเปนสวนรวมในการ
แกปญ
 หาและสรางสรรคสงั คม ซึง่ เปนความหมายเชิงรวมมือและเอือ้ ตอกัน
แตภายใตอิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเนนความหมายในแงของการที่จะ
ไดผลประโยชนตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเปนไปในทางแบงแยกและแกงแยง
ความเสมอภาค (สมภาพ หรือสมานภาพ) ทีเ่ ปนหลักการของ
ประชาธิปไตย เนนความหมายในแงของการมีสวนรวมอยางเสมอหนากัน
เชน เสมอในสุขและทุกข คือรวมสุขรวมทุกข รวมแกไขปญหา แตภายใต
อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความเสมอภาคเนนความหมายในแง
ของการเพงจองผลประโยชนวา ถาเขาได ๕๐๐ ฉันก็ตองได ๕๐๐ เปนตน
ซึง่ เปนความหมายเชิงแบงแยกและแกงแยง
วาโดยสรุป สภาพเชนนี้ก็คือการที่มนุษยยังไมมีความสามารถ ที่จะ
ประสานระบบการตางๆของมนุษยใหเขาถึงและสอดคลองกับหลักความ
จริงของธรรมชาติได ถามนุษยสามารถเขาถึงความจริงนี้ หลักการและ
ระบบตางๆที่มนุษยจัดตั้ง จะตองประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และอยู
บนฐานของความจริงนี้ ความสําเร็จอยูที่นี่ ถามิฉะนั้นจะไมมีทางสําเร็จผล
ดีไดจริง และไมยั่งยืน
เพราะฉะนั้น การที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเปนตน
ของมนุษยจะแกปญหาไดแคไหน ก็อยูที่วามนุษยจะเขาถึงตัวธรรมคือ
ความจริงไดเพียงใด แตขณะนี้เปนการพูดถึงหลักการใหเห็นวา มนุษยจะ
จัดตัง้ วางระบบแบบแผนอยางไรก็ตาม ทั้งหมดนั้นจะตองมาจากฐาน คือ
การรูเ ขาใจเขาถึงความจริงของธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย
ของสิง่ ทัง้ หลาย แลวจึงจัดตั้งวางระบบทางสังคมขึ้น ซึ่งจะนํามาจัดแยก
เปนระบบยอยๆ อยางไรก็ได และถาทําไดสําเร็จ ก็คือความสามารถพิเศษ
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สองชั้นของมนุษย ที่วานอกจากมีปญญาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ
คือธรรม ซึง่ นับวาเลิศประเสริฐขั้นที่หนึ่งแลว ยังกาวสูขั้นของวินัย ตอไป
ดวย คือสามารถเอาความรูในความจริงหรือธรรมนั้น มาจัดตั้งวางระบบ
แบบแผนในสังคมขึ้นอยางประสานสอดคลองไดสําเร็จ
จะเห็นวา กฎหมาย นัน้ ไมใชเปนเพียงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ความเปนอยูของมนุษยหรือความประพฤติเทานั้น แตเปนเครื่องกําหนด
การจัดวางระบบ และกําหนดกิจการตางๆ ของสังคมวาจะทําอยางไรกัน
ดวย เพราะฉะนั้น วินัย จึงไมไดมีความหมายแคบๆ อยางในภาษาไทย คือ
วินัยไมใชเปนเพียงระเบียบความประพฤติของคนเทานั้น แตวินัย หมาย
ถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมด การจัดระเบียบการอยูรวมกันของ
มนุษย การจัดระเบียบกิจการของสังคม ซึ่งจะใหเปนอยางไรก็ตองมีกติกา
มีขอ กําหนดที่ใหหมายรูวาจะดําเนินไปอยางไร
เพราะฉะนั้น กฎหมาย จึงครอบคลุมความเปนอยูและการดําเนิน
กิจการทั้งหมดของสังคมมนุษย (ในขอบเขตของประเทศหนึ่งๆ เปนตน)
กิจการดานเศรษฐกิจจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวบงบอก การ
ปกครองจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็เปนตัวกําหนด การดําเนินชีวิต
ของบุคคลจะมีขอบเขตแคไหน คนจะสัมพันธกันภายในขอบเขตอยางไร
กิจการใดจะดําเนินไปอยางไร กฎหมายก็จะกาวเขาไปคุมทั้งหมด
ดังนั้น วิชากฎหมาย จึงครอบคลุมกิจกรรมทุกอยางในการดําเนิน
ชีวติ และกิจการทุกอยางของสังคม และจึงมีทั้งกฎหมายที่คุมคน คุม
ความประพฤติของคน และกฎหมายที่วางระบบกิจการที่ดําเนินการโดย
คน คือเรื่องของคนที่อยูในสังคมนี้กฎหมายคุมหรือครอบคลุมหมด
อยางไรก็ตาม เทาที่เปนมาถึงบัดนี้ คําที่วา กฎหมายครอบคลุมกิจ
กรรมทุกอยางของมนุษย(ในสังคม)นั้น เพียงแตดูคลายจะเปนจริงเทานั้น
แตหาไดเปนจริงแทไม
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ทีว่ า ดูคลายจะเปนจริง หมายความวา เราอาจจะมีกฎหมายสําหรับ
กิจกรรมและกิจการทุกอยางในสังคมมนุษย ครบทุกอยาง แตที่วาไมจริง
แทกค็ ือ กฎหมายเหลานั้นก็คุมกิจกรรมและกิจการดานนั้นๆ แตละอยาง
แตละดานเทานั้น เปนเอกเทศจากกัน ยังหาไดมีกฎหมายที่เชื่อมโยง
ประสานกิจกรรมและกิจการทุกดานเหลานั้นเขามาอยูในระบบอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางครอบคลุมทั่วทั้งหมดไม
ในสังคมที่สมบูรณ จะตองมีกฎหมายหรือวินัยใหญอันหนึ่งที่จะทํา
หนาทีน่ ี้ คือ เปนที่ประมวลประสานระบบยอยทุกอยางของสังคม ใหเขา
มาอยูในระบบสัมพันธใหญที่ครอบคลุมทั้งหมดอันเดียวกัน อยางกลมกลืน
และเกื้อหนุนกัน โดยโยงเขากับความจริงพื้นฐานอันเปนหนึ่งเดียวของ
ระบบแหงธรรมดาของธรรมชาติ
รัฐธรรมนูญ ซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนตัวอยางของ
ระบบสมมติที่กาวเขามาขั้นหนึ่งสูการที่จะเปนกฎหมายใหญที่ครอบคลุมนี้
แตก็ยังไมครอบคลุมจริง
โลกยุคที่ผานมา เปนโลกที่มีอารยธรรมบนฐานความคิดแบบแบง
ซอยแยกสวน ที่ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิชาการแบบชํานาญ
พิเศษเฉพาะทาง และการพัฒนาทั่วโลกก็อยูในขั้นของการเนนความเจริญ
เติบโตขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การปกครองและกฎหมายตางๆ ก็หัน
ไปใสใจกับดานเศรษฐกิจนี้มาก กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องราวและกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจจึงมีมากมายเปนพิเศษ
แตบดั นีโ้ ลกไดสานึ
ํ กแลววา การพัฒนาที่มงุ วัตถุเนนเศรษฐกิจเปนตัว
เดนนีเ้ สียดุล เปนการพัฒนาทีผ่ ดิ พลาด ไมยงั่ ยืน จะตองเปลีย่ นแปลงใหม
นับวาเปนการถึงเวลาที่ นิตศิ าสตร จะตองกาวใหญอีกขั้นหนึ่ง สู
ขัน้ ของการกําหนดจัดวางระบบชีวิตและสังคมที่กวางขวางครอบคลุม โยง
ประสานเกื้อหนุนกันเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว บนฐานแหงปญญาที่รู

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๓

ความจริงอยางทั่วตลอดรอบดาน ซึ่งจะทําใหระบบแหงกฎสมมติของ
มนุษย ประสานสอดคลองถูกตองและไดผลจริงตามระบบแหงกฎธรรม
ชาติอันจริงแทที่เปนฐานอยูอยางแทจริง
ในสังคมหลายยุคหลายสมัย ผมู ีอํานาจปกครองประเทศหรือสังคม
นั้นๆ เปนผูตรากฎหมายออกมาควบคุมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม
แตการปฏิบัติเชนนั้นบางทีก็จัดไดวาเปนการแกปญหาชั่วคราว พอใหได
ผลทีจ่ ะใหสังคมมีความสงบเรียบรอยไวกอน
กฎหมายที่สมบูรณตามความมงุ หมาย ตองการปญญาพิเศษ ที่หยั่ง
รูความจริงแหงเหตุปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ โยงมาสูการจัดตั้งวาง
ระเบียบระบบสําหรับชีวิตและสังคมอยางประสานสอดคลองดังกลาวแลว
ถาไมมผี ปู กครองผมู ปี ญ
 ญาพิเศษเชนนัน้ ก็อาจตองมีแหลงปญญาพิเศษดัง
กลาวทีจ่ ะมาตรากฎหมายใหผปู กครองบริหารกิจการไปตามนัน้ อีกชัน้ หนึง่
การมีฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ยกจากฝายบริหาร ในระบอบประชาธิปไตย
อยางปจจุบัน อาจถือไดวาเปนพัฒนาการขั้นหนึ่งในวิถีทางที่กลาวนี้ แตก็
จะตองถามวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมารวมกันทําหนาที่เชนนั้น มีการ
พัฒนาที่จะทําใหเปนผมู ปี ญญาพิเศษดังกลาวนั้นแลวหรือไม ถายัง สังคม
จะตองมงุ ที่จะกาวตอไปสูจุดหมายนั้นใหได
กลาวโดยสรุป กิจทางปญญาอันยิ่งใหญที่นักนิติศาสตรจะตองทําให
ไดมี ๒ อยาง คือ
๑) รเู ขาใจหยั่งทราบถึงจุดหมายที่แทจริงตามกฎธรรมชาติ ที่อยู
เบือ้ งหลังระบบแหงสมมติทั้งหมดของมนุษย
๒) จัดตัง้ วินยั หรือกฎหมายทีม่ ขี อบขายครอบคลุม ทีจ่ ะประสานระบบ
สมมติของมนุษยทกุ อยางเขาเปนระบบใหญอนั หนึง่ อันเดียว ทีโ่ ยงถึงกันทัว่
ทัง้ หมด ซึง่ สอดคลองกับระบบความสัมพันธอนั หนึง่ อันเดียวของธรรมชาติ
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กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย จะไมสมจริง
ถาหยัง่ ไมถงึ ความจริง แหงธรรมชาติมนุษย
ขอยํ้าวา “วินัย” มีความหมาย ๓ ชั้น
ชั้นที่ ๑ คือ การจัดตั้งวางระเบียบชีวิต และวางระบบกิจการ
ชั้นที่ ๒ คือ ขอกําหนดทีบ่ อกใหรวู า จะจัดตัง้ วางระเบียบระบบใหเปน
อยางไร
ชั้นที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่อง
มือสรางเสริมโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนําดูแลใหคน
ใชระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทําใหสังคมเปนแหลง
อํานวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ
ข) การใชระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ เปนเครือ่ งมือ
บังคับควบคุมคนใหอยูใ นความสงบเรียบรอย หรือการบังคับควบคุมคนใหเปน
อยูแ ละประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นกิจการตามระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้
ความหมายของ “วินัย” ทีเ่ ราเขาใจกันมาก คือความหมายที่ ๒ ได
แกระเบียบแบบแผนที่บอกวาจะใหจัดตั้งวางระบบอยางไร หรือขอกําหนด
ทีเ่ ปนแมบทในการจัดตั้ง
ตัวอยางเชน พระมาอยูรวมกัน ตองมีวิธีแสวงหาและการจัดสรร
แบงปนปจจัยสี่ คืออาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค
ในเรื่องนี้วินัยก็จะบอกวา พระภิกษุมีวิธีที่จะไดมาและจัดสรรแบง
ปนปจจัยสี่กันอยางไร เมื่อมีใครมานิมนตพระ จะใหใครเปนผูทําหนาที่ใน
การบอกใหพระรูปไหนไป และจะจัดอยางไร เชน จะใหใครไปกอนไปหลัง
ปจจัยสี่ อยางไหนพระภิกษุจะเก็บสะสมไดหรือไมได เก็บไดมากเทาใดและ
นานเทาไร จะเก็บอยางไร ใครจะเปนผูเก็บ เมื่อมีการขัดแยงกันขึ้น หรือมี
พระทําความผิด จะดําเนินคดีอยางไร อยางนี้เปนตน นี่คือเรื่องของวินัย
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ในความหมายที่สอง ซึ่งตรงกับ กฎหมาย
ความหมายของวินยั อยางที่ ๓ ก็คอื การปกครอง วินยั ในความหมาย
นีเ้ ปนเรือ่ งของการปกครอง เพราะการดูแลใหบคุ คลเปนอยปู ระพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฎกติกาและใหกิจการตางๆดําเนินไปตามครรลอง ก็คือการปกครอง
ในความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด ตอจากนั้นจึงแยกออกเปนรายละเอียด
ในการบริหาร ซึ่งทั้งหมดนั้นตองมีการจัดดําเนินการที่เปนงานรวม เพื่อให
หมูชนหรือสังคมดําเนินไปอยางใดอยางหนึ่ง อันไดแก การปกครอง
โดยนัยนี้ คําวา วินัย จึงมีความหมายกวาง และไปโยงกับที่ไดกลาว
ถึงในตอนแรกวา กฎหมายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองมาก เพราะ
วินยั เอง จะแปลวา การปกครองก็ได
วินัย นัน้ โดยรากศัพท แปลวา การนําไปใหวิเศษ มาจาก วิ แปล
วา ใหวิเศษ และ นี ตัวเดียวกับใน “นีติ” แปลวา นํา รวมกันเปน “วินัย”
แปลวาการนําไปใหวิเศษ หมายความวา ทําใหคนมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น และ
ทําใหกิจการตางๆดําเนินไปดวยดี เปนความหมายทั้งในระดับบุคคลและ
สังคม เปนไดทั้งกฎหมายและการปกครอง ที่จะจัดสรรใหเกิดความเรียบ
รอยดีงามขึ้นในสังคมมนุษย
(ถาเปนกฎหมาย ก็แปลวาเครื่องนําไปใหวิเศษ ถาเปนการปกครอง
ก็แปลวาการนําไปใหวิเศษ)
จึงพูดไดวา ในที่สุดแลว เรื่องของกฎหมายและการปกครอง หรือ
เรือ่ งของวินัย ก็คือ การจัดการใหเกิดความเรียบรอยหรือมีสันติสุขขึ้นใน
สังคม นี้เปนความหมายของวินัยในระดับหนึ่ง
แตแทจริง สิ่งนี้เปนจุดหมายของวินัย หรือกฎหมายและการปก
ครอง จริงหรือไม จุดหมายของนิติศาสตร คืออะไรแน?
ถามองในแงของวินัย ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ความ
สงบเรียบรอยอยูก นั ดวยดีในสังคม ยังมิใชเปนจุดหมาย ทําไมจึงยังไมใช
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ถามองเผินๆก็นาจะเปนเชนนั้น เพราะการปกครองโดยมีกฎหมาย วาง
ระเบียบกฎเกณฑขนึ้ มา ก็เพือ่ ใหมนุษยอยูร ว มกันดวยดี โดยสงบเรียบรอย
เพราะฉะนั้น การมีความสงบก็นาจะเปนการบรรลุจุดหมาย แตแทจริง
ความสงบเรียบรอยในสังคมนั้นเราถือวาเปนปจจัย ไมใชเปนจุดหมาย
ความสงบเรียบรอยของสังคมไมใชเปนจุดหมาย ถาจะใหไดคําตอบ
ตองถามตอไปวา ทําไมจึงตองมีวินัย?
ไดพดู แลววา การมีวินัยสัมพันธกับการเกิดขึ้นของสงฆ คือ สังฆะ
หรือชุมชนของพระภิกษุ หรือพระสงฆทั้งหลายที่มาอยูรวมกัน
ทําไมจึงเกิดสงฆ? ทําไมพระพุทธเจาจึงตั้งสังฆะขึ้นมา เรื่องนี้โยง
ไปถึงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะทําใหเห็นวาจุดมุงหมายของการมีการ
ปกครอง มีกฎหมาย มีระเบียบกฎเกณฑกติกาของสังคมนั้น เพื่ออะไร
ในการจัดตัง้ หรือจัดสรรสังคม เรามองธรรมชาติของมนุษยอยางไร?
ถาเรามองโยงลงไปไมถึงธรรมชาติของมนุษย ศาสตรทั้งหลายจะไมเกิด
ประโยชนแกมนุษยไดจริง
ศาสตรทุกศาสตรจะตองหยั่งลงไปใหถึงธรรมชาติของมนุษย และ
จะตองตั้งอยูบนฐานของปญญาที่เขาใจความจริงตั้งแตธรรมชาติของ
มนุษย เพราะวาในที่สุดนั้น การจัดตั้งวางระบบทุกอยางเราทําขึ้นมาเพื่อ
ประโยชนแกมนุษย ถาไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย เราก็ไมรูวามนุษยจะ
มีชวี ติ อยูไปทําไม เขาตองการอะไร และเราควรจะทําอะไรใหเขา
ถาเราไมเขาใจธรรมชาติหรือความจริงแหงชีวิตของมนุษย สิ่งที่เรา
ทําใหเขานั้น แทนที่จะเปนประโยชน อาจจะกลายเปนโทษเปนพิษภัยแก
เขาก็ได ทั้งที่เราอาจจะมีเจตนาดีก็ตาม
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จุดหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
แตสดุ ทาย จุดหมายของกฎหมายตองสนองจุดหมายของชีวติ คน
ทีนี้ กลับไปสูคําถามขั้นรากฐานวา พระพุทธศาสนามองธรรมชาติ
ของมนุษยอยางไร? พระพุทธศาสนามองมนุษยวา เปนสัตวที่ตองฝกและ
เปนสัตวที่ฝกได คือทั้งตองฝกและฝกได ถาใชศัพทภาษาสมัยใหมก็วา
มนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา และศึกษาได
นี้คือธรรมชาติของมนุษยที่แปลกจากสัตวอื่น สัตวชนิดอื่นนั้น ไม
ตองฝกแตก็ฝกไมได ไมตองฝก หมายความวา เมื่อเกิดมาก็มีชีวิตอยูรอด
ไดงาย โดยแทบไมตองฝก ไมตองเรียนรู ไมตองศึกษาอะไร เพราะอาศัย
สัญชาตญาณชวย ออกจากทองแม ๒ นาทีอาจจะเดินไดเลย ถาเปนหานก็
ออกจากไขตอนเชา บายก็ตามแมไปลงสระนํา้ วายนําได
้ หากินไดโดยไมตอ ง
ฝก สัตวเหลานัน้ อยูไ ดดว ยสัญชาตญาณ แตมนุษยเปนสัตวพเิ ศษในแงทวี่ า
ถาไมมกี ารฝกฝน ไมมกี ารเรียนรูแ ลว อยูไ มได อยูไ มรอด
มนุษยเกิดขึน้ มาแลวไมสามารถอยูร อดดวยตนเอง เมือ่ เกิดมาแลวตอง
มีผอู มุ ชูเลีย้ งดู โดยเฉพาะพอแม เลีย้ งดูไปเปนปๆก็ยงั อยูไ มรอด ตองเลีย้ งดู
ไปหลายปจนเขาสามารถดําเนินชีวติ ได ระหวางทีพ่ อ แมเลีย้ งดูเขานัน้ เขาทํา
อะไร นีค่ อื สิง่ สําคัญ สิง่ ทีเ่ ขาทําคือการเรียนรู และฝกศึกษาพัฒนาตัวเอง
ระหวางที่พอแมเลี้ยง เด็กก็เรียน เขาตองเรียนทุกอยางเพื่อให
ดําเนินชีวิตได ไมวาจะนั่ง จะกิน จะนอน จะขับถาย ตองเรียนรู ตองฝก
ตองหัดทั้งสิ้น คือตองศึกษานั่นเอง ถาไมเรียนรูไมฝกฝนเขาจะทําไมไดสัก
อยางและอยูไมรอด กวาจะเรียนรูในการเดิน การพูด เด็กบางคนใชเวลา
เกือบ ๒ ป จึงเดินได พูดได
โดยนัยนี้ การดําเนินชีวติ ของมนุษยจงึ ไมใชไดมาเปลาๆ มนุษยตอ งลง
ทุนดวยการศึกษา เรียนรู ฝกฝน พัฒนา จึงพูดวามนุษยเปนสัตวทตี่ อ งฝก
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แตการที่ตองฝกนี้มองอีกดานหนึ่งก็เปนขอดีของมนุษย คือ เปนสัตวที่ฝก
ได สวนสัตวชนิดอื่นนั้นไมตองฝกก็จริง แตมันฝกไมได ที่จริงไมถึงกับฝกไม
ไดเลย แตฝกไดนอยอยางยิ่ง เรียนรูไดจํากัด เรียนรูไดนดิ หนอย และสวน
ใหญถา จะฝกตองใหมนุษยฝก ให สวนมนุษยนมี้ คี วามสามารถพิเศษทีฝ่ ก ตน
เองได เรียนรูด ว ยตนเองได ถามนุษยฝก ตนแลวก็พฒ
ั นาไดแทบไมมีที่สิ้น
สุด ฝกอยางไรก็ไดอยางนั้น อยากจะเปนอยางไรก็ฝกเอา
ดวยเหตุนี้ มนุษยจึงพัฒนาตนจนกระทั่งทิ้งสัตวชนิดอื่นทั้งหมด
มนุษยสามารถสรางโลกของมนุษยขึ้นมาตางหากจากโลกของธรรมชาติ
ไมเหมือนกับสัตวชนิดอื่นที่ตองอยูในธรรมชาติตลอดชีวิต เกิดมาดวยสัญชาตญาณใดก็ตายไปดวยสัญชาตญาณนั้น มนุษยนี้เกิดมาแลว ก็ฝกศึกษา
พัฒนา เรียนรูกาวหนาไปไมมีที่สิ้นสุด สรางสรรคอารยธรรมสืบตอกันได
จากมนุษยรุนพอมาสูรุนลูกรุนหลาน รุนเหลน ตอไปเรื่อยๆ
ธรรมชาติของมนุษยมีความพิเศษอยูตรงนี้ คือการที่มนุษยสามารถ
มีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได ดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา แตพูดยอนกลับ
วา มนุษยจะมีชีวิตที่ดีงามเปนเลิศได จะตองเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา เพราะ
ฉะนัน้ มนุษยเรานี้จึงถือวา เปน “สัตวที่ตองศึกษา” และจึงวางเปนหลัก
ไดวา ชีวติ ทีด่ งี ามของมนุษย คือชีวิตแหงการศึกษา พระพุทธศาสนาถือ
คตินี้ สอดคลองกับการที่มนุษยมีธรรมชาติอยางนี้
เราตองการใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม แตมนุษยจะตองเรียนรู ฝก
ศึกษา พัฒนาตัวเอง ดังนั้น จึงเขามาสูระบบของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
ของการโยง ธรรม กับ วินัย
มนุษยเรียนรูเ พือ่ เขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ คือ ธรรม ถามนุษย
รูเ หตุปจ จัยทีเ่ ปนความจริงในระบบความสัมพันธของสิง่ ทัง้ หลาย มนุษยกจ็ ะ
กระทําการตางๆไดผลตามทีต่ นตองการแทบทุกอยาง เชน จะกินผลไม ก็ไม
ตองรอเดินไปกินที่ตนในปา แตสามารถเอาเม็ดมาปลูกใหมีตนไมที่บานได
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ความสามารถสรางสรรคทําสิ่งตางๆขึ้นมามากมายนั้น เกิดจาก
การเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนาของมนุษยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น มนุษยจะมี
ชีวิตที่ดีงาม ก็ตองฝกศึกษาพัฒนาใหเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ
และเอาประโยชนจากความรูนั้นใหได แลวดวยการเรียนรูฝกศึกษาพัฒนา
โดยใชความรูนี้ มนุษยก็จะสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาได
ชีวิตและสังคมดีงาม ที่สรางสรรคขึ้นมาไดดวยการเรียนรูฝกศึกษา
พัฒนาตนของมนุษยนี้ จึงเปนจุดหมายแหงกิจกรรมและกิจการทั้งหลาย
ของมนุษย
แตการที่คนทั้งหลายผูมาอยูรวมกันจะเรียนรูฝกศึกษาพัฒนาตนให
สามารถสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงามขึ้นมาไดนั้น ก็ตองมีชีวิตที่ปลอด
ภัยและสังคมที่อยูกันสงบเรียบรอยเปนสภาพเอื้อหรือเกื้อหนุน และนี่
แหละคือจุดที่การปกครองและกฎหมายเขามา คือ สังคมตองมีวินัย ทัง้ ใน
แงของการปกครอง และกฎหมาย เพื่อสรางสรรคความสงบเรียบรอย อัน
เปนสภาพเอื้อที่จะชวยใหคนทั้งหลายพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหสามารถ
บรรลุจดุ หมายแหงการมีชีวิตที่ดีงาม มีสันติสุขและเปนอิสระได จนเขาถึง
ประโยชนสุขที่สูงสุด

วินัย/กฎหมาย เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส
ทีจ่ ะเปนฐานของการพัฒนาสูก ารสรางสรรคทสี่ งู ขึน้ ไป
ไดเคยพูดไวที่อื่นแลววา วินยั เปนเครื่องจัดสรรใหเกิดโอกาส จึงขอ
ยกมาอาง ณ ที่นี้ดวย ดังนี้
“. . .วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมี
ระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ้น ทําใหทําอะไรๆ ได
คลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถา
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ชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาสในการที่จะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมให
เปนไปดวยดี ตลอดจนทําใหการพัฒนาไดผลดี
ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย?
ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยสับสนหาระเบียบ
ไมได โอกาสในการดํ าเนินชีวิตก็จะหายไป เชนในที่
ประชุมนี้ ถาเราไมมีระเบียบเลย โตะเกาอี้ก็วางเกะกะทั่ว
ไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา อาตมภาพพูดนี่ก็ฟงกันไมรู
เรื่อง สับสน แมแตเมื่ออยูในบานของเรา ถาสิ่งของตั้งวาง
ไมเปนระเบียบ กระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแตจะ
เดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลา
ตัง้ หลายนาที แตพอเราจัดของใหเปนระเบียบ ตกลงกันวา
ตรงนีเ้ ปนทางเดินก็เวนไว เปนชองวาง เราเดินพรวดเดียวก็
ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว
กิจการตางๆ ตองมีระเบียบ หรือตองอาศัยวินัยมาจัด
สรรโอกาสทั้งนั้น ที่เห็นไดงายๆ เชน เมื่อแพทยจะผาตัด
ศัลยแพทยจะตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือ
ที่ใชตามลําดับการทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลง
กันไวกอนวา ขั้นตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่อง
มือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสง
เครื่องมืออันไหน เพราะอยใู นชวงของความเปนความตาย
พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูก
ลําดับทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานนั้นตองเปนไปตาม
เวลาทีจ่ ํากัด ฉะนั้นในกิจการที่ยิ่งมีความสําคัญ มีความซับ
ซอน มีความเปนความตายเขามาเกี่ยวของ วินัยจะยิ่งตองมี
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ความเครงครัดแมนยํามากยิ่งขึ้น
ในสังคมวงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคม
ไมมคี วามเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะ
ไปไหนเวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้
หรือผานสถานที่จุดนั้นแลว อาจจะถูกทํารายได เมื่อคนไม
กลาเดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและ
การดําเนินชีวิตของบุคคลก็หมดความคลองตัว ทําใหขัด
ของไปหมด
โดยนัยนี้ วินยั จึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบในชีวิต
และสังคมขึ้น ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไร
ก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํ านึงถึงความมุง
หมายนีอ้ ยเู สมอ เชนตองตรวจสอบวา การจัดวางวินัยของ
เรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ที่จะชวยใหชีวิตและกิจ
การงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหมั่นใจวา
เมื่ อเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว โอกาสในการ
พัฒนาชีวิตจะเกิดขึ้น ความเปนอยแู ละกิจการตางๆ จะเปน
ไปดวยความคลองตัว นําไปสูจุดหมายดีงามที่ตองการ
ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะ
ทําใหเกิดความขัดของวุนวายสับสน ฉะนั้นเราจึงจัดวาง
วินัยเพื่อความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย
และดวยเหตุนี้วินัยจึงเปนเรื่องสําคัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการที่
จะใหมนุษยมาสื่อมาแสดงออก เพื่อนําเอาศักยภาพของตัว
เองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล
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สรุปวา วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรร
โอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก คลองตัว
ไดผล มีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษย
ดวย” (วินัย: เรื่องที่ใหญกวาที่คิด, น. ๑๕-๑๗)
เมื่อประชาชนเปนอยูโดยมีชีวิตรางกายปลอดภัย ครอบครัวมั่นคง
ทรัพยสินไรอันตราย ไปไหนมาไหนโดยไมตองหวาดระแวง จะดําเนินกิจ
การใดก็มั่นใจ ไมตองกลัวถูกฉกฉวยผลหรือขมเหงเอาเปรียบ ก็นับวา
สังคมมีความสงบเรียบรอยแลว
กระนั้นก็ตาม สังคมที่ดีจะไมหยุดเพียงเทานั้น แตจะตองมีมาตร
การทางการปกครองและกฎหมายมาเอื้อโอกาสสงเสริมสนับสนุน ชวยให
ประชาชนผูทําการอาชีพ หรือประกอบกิจกรรมและดําเนินกิจการตางๆ ที่
ดีงามสุจริต มีกําลังใจและตั้งใจทํางานสรางสรรค ฝกปรือฝมือและความ
จัดเจนชํานิชํานาญในการงานวิชาชีพของตนๆ พัฒนาความสามารถที่จะ
สรางสรรคประดิษฐกรรมและกิจกรรมที่เปนคุณประโยชนใหเจริญแพร
หลาย ทําใหชีวิตมีความเปนอยูและสภาพแวดลอมทางวัตถุและทางสังคม
ทีผ่ าสุกสบาย เอื้อตอการเขาถึงความดีงามและความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป
ทามกลางความเปนอยูและสภาพแวดลอมที่มีความพรั่งพรอมเอื้อ
อํานวยทางเศรษฐกิจและทางสังคมเชนนี้ วินัย ทั้งดานการปกครองและ
กฎหมาย หรือทัง้ ดานรัฐศาสตรและนิตศิ าสตร จะตองเนนมาตรการทีจ่ ะสง
เสริมกิจกรรมและกิจการทางดานศิลปวัฒนธรรม ทางศีลธรรม ทางศาสนา
และคุณคาทางจิตใจตางๆ ที่จะสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาดานคุณธรรม
ใฝในอุดมคติทางนามธรรม และเขาถึงความดีงามและความสุขทางจิตใจที่
สูงหรือประณีตยิ่งขึ้นไป ทั้งเพื่อประโยชนสุขแหงชีวิตของประชาชน และ
เพือ่ ความมั่นคงยั่งยืนแหงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและทางสังคมนั้นดวย
พรอมกันนัน้ ก็ใหมมี าตรการทางวินยั ทัง้ ดานการปกครอง และกฎหมาย
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 ญา
ทีจ่ ะสงเสริมการคนควาแสวงปญญา และกิจกรรมตางๆ เพือ่ พัฒนาภูมปิ ญ
ของประชาชน เพื่อใหชีวิตเขาถึงความดีงามความเปนเลิศความสุขและ
อิสรภาพที่แทจริง และนําทางอารยธรรมสคู วามเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
ถาพูดสั้นๆ ดวยภาษาแหงไตรสิกขา ก็คือการใชมาตรการทางวินัย
(ทัง้ การปกครองและกฎหมาย) มาชวยสรางสภาพเอื้อและสงเสริมประชา
ชนใหพัฒนา ทั้งในดานพฤติกรรม (โดยเฉพาะสัมมาอาชีวะ และอนวัชชกรรม คือกิจกรรมสรางสรรค) ในดานจิตใจ และในทางปญญา

วินยั /กฎหมายชวยจัดสรรสังคมดี ทีเ่ อือ้ ใหคนงอกงามมีชวี ติ ทีด่ ี
คนยิง่ งอกงามมีชวี ติ ทีด่ ี ก็ยงิ่ หนุนสังคมดีทคี่ นจะมีชวี ติ งอกงาม
ชีวติ มนุษยมี ๓ ดาน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา
ซึง่ ดําเนินไปดวยกัน และสัมพันธองิ อาศัยเปนปจจัยแกกนั แยกขาดจากกันไมได
พฤติกรรม ทีแ่ สดงออกทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี เปนสวนทีป่ รากฏ
ออกมาในการติดตอกับสภาพแวดลอมทัง้ ทางวัตถุและทางสังคม แตเบือ้ ง
หลังพฤติกรรมนัน้ ก็คอื เจตนา ความตัง้ ใจและแรงจูงใจ ภายในจิตใจ ซึง่ เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมทีจ่ ะแสดงออกมาเพือ่ สนองความตองการอยางใดอยาง
หนึง่ ในจิตใจนัน้ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออกนัน้ จะมีลกั ษณะอาการอยางไร ก็
เปนไปตามสภาพจิตใจ เชนความรสู กึ สบายใจไมสบายใจเปนตนของเขา
นอกจากนั้น พฤติกรรมของเขาจะตื้นเขินคับแคบ หรือดําเนินไป
อยางลึกซึง้ ซับซอนในขอบเขตกวางขวาง มีประสิทธิภาพที่จะสนองความ
ตองการของตนเองอยางไดผลหรือไมเพียงใด ก็ยอมขึ้นตอความรอบรู
ความเขาใจและความเฉลียวฉลาดคือปญญาของเขา พฤติกรรมจึงแยก
ออกไมไดจากจิตใจและปญญา
จิตใจ ก็อาศัยพฤติกรรม เชน จิตใจจะมีความสุขเมื่อมีพฤติกรรมที่
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ดําเนินไปไดตามความตองการ หรือไดทําพฤติกรรมที่ถูกใจ แตถาตองทํา
พฤติกรรมที่ไมปรารถนา ก็จะฝนใจ มีความทุกข ถาไดทําพฤติกรรมที่ชอบ
หรือเคยชิน ก็ชอบใจสบายใจ แตถาพฤติกรรมนั้นถูกขัดขวางปดกั้น ก็ไม
ชอบใจ โกรธหรือเกิดความทุกข
พรอมกันนั้น จิตใจก็เปนไปตามปญญา ถาคิดนึกหรือประสบสถาน
การณใดแลว ไมรวู าอะไรเปนอะไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร จะเอาอยางไร
กับมัน จิตใจก็จะอึดอัดขัดของ เกิดความรูสึกบีบคั้นกดดันเปนทุกข แตไม
วาในสถานการณใด หรือตอประสบการณใด ถารเู ขาใจวามันคืออะไร เปน
อยางไร มองเห็นชัดโลงไปวาจะปฏิบัติหรือจัดการกับมันไดอยางไรแลว
จิตใจก็โปรงโลงสุขสบาย ถามีทุกขอยูก็พนหายหมดทุกขไป เมื่อเห็นคนอื่น
หนาตาบึ้ง พูดจาหรือมีกิริยาอาการไมสุภาพ จิตใจก็รสู ึกโกรธขัดเคือง แต
พอรูวา คนนั้นเขามีปญหา มีความกดดันในใจจากแรงบีบคั้น เชนขาดเงิน
หรือกําลังกลุมใจเรื่องครอบครัวเปนตน พอรูขึ้นมาเกิดปญญาแลว จิตใจก็
หายโกรธเคือง กลายเปนสงสารเห็นใจอยากเขาไปชวยเหลือ จิตใจจึง
แยกกันไมไดกับพฤติกรรมและปญญา
ปญญาก็เชนกัน จะพัฒนาหรือทํางานไดผลดี ก็ตองอาศัยจิตใจและ
พฤติกรรม ถาจิตใจออนแอเหนื่อยหนายเฉื่อยชา เจอปญหาก็ไมสู ไม
พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็ไมพัฒนา หรือจะพิจารณาศึกษาอะไร
จิตใจฟงุ ซานเลื่อนลอย ก็คิดไมออกหรือมองไมชัด แตถาจิตใจเขมแข็ง มี
ความเพียรแรงกลา เจอปญหาก็สู พยายามคิดหาทางแกไข ปญญาก็
พัฒนาไดดี ยิ่งจิตใจนั้นเปนสมาธิ สงบมั่นคงแนวแน ไมมีอะไรกวนได ก็ยิ่ง
คิดไดชัดเจนมองเห็นสวางโลง
พรอมกันนั้น ในการแสวงปญญา ก็ตองใชพฤติกรรมเกื้อหนุน และ
เปนเครื่องมือ เชนตองเดินไปยังแหลงขอมูล ตองดําเนินการจัดเก็บรวบ
รวมขอมูล ตองรูจักดู รูจักฟง รูจักสัมผัส ตองรจู ักเขาหาผูคน รจู ักพูดจา
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ถาพูดจาสุภาพ รูจักตั้งคําถาม รจู กั พูดใหกระชับตรงประเด็น และโตตอบ
เปน เปนตน การแสวงปญญาก็ไดผลดี ฯลฯ โดยนัยนี้ ปญญาก็สมั พันธกับ
จิตใจและพฤติกรรม
การจัดการหรือจัดดําเนินการใหระบบความเปนไปของชีวิตทั้ง ๓
ดาน คือพฤติกรรม จิตใจ และปญญานี้ สัมพันธกันในลักษณาการที่ทําให
ชีวิตดีงาม เปนอยอู ยางไดผลยิ่งขึ้น นี่แหละ คือการเรียนรู การฝก หรือ
การพัฒนาชีวติ ทีเ่ รียกวา สิกขา หรือการศึกษา และเพราะเปนการพัฒนา
หรือศึกษาอยางเปนระบบครบ ๓ ดานไปดวยกัน จึงเรียกวา ไตรสิกขา
จิตใจ และปญญา เปนเรื่องภายใน เปนสวนเฉพาะตัวของแตละ
บุคคล แตพฤติกรรมเปนชีวิตดานที่สัมพันธเกี่ยวของกับโลกภายนอก ทั้ง
กับเพือ่ นมนุษยดวยกันในสังคม และกับวัตถุทั้งหลาย เราสามารถใชพฤติ
กรรมเปนสื่อในการเขาถึงจิตใจและปญญา การพัฒนาพฤติกรรมจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาจิตใจและปญญา
ในทางกลับกัน พฤติกรรมก็เปนสือ่ หรือเปนแดนทีแ่ สดงออกของจิตใจ
และปญญา ถาจิตใจและปญญาไดมกี ารพัฒนาอยางดี ก็จะทําใหคนมีพฤติ
กรรมทีด่ งี ามเกื้อกูล ดังนั้น พฤติกรรมของคนจะเปนไปในทางเบียดเบียน
บัน่ ทอนสังคม หรือเปนไปในทางที่สงเสริมเกื้อหนุนตอความเปนอยูและกิจ
การที่รวมกัน ก็อยทู วี่ าจิตใจและปญญาไดรับการพัฒนาหรือไมเพียงใด
วินยั เอาพฤติกรรมเปนจุดเชือ่ มโยงเขาสไู ตรสิกขาในตัวคน หรือพูดอีก
อยางหนึง่ วา วินยั เชือ่ มโยงกับระบบไตรสิกขาทีพ่ ฤติกรรมคือดานศีลของคน
อาจพูดดวยอีกสํานวนหนึ่งวา วินัย คือการจัดระบบพฤติกรรม
หรือการจัดระบบชีวิตและสังคมที่จะสงเสริมพฤติกรรมของคน เพื่อชวยให
เขาพัฒนาในไตรสิกขา
จากจุดเริ่มที่พฤติกรรม เมื่อประชาชนไดอาศัยสภาพแวดลอมแหง
ระบบชีวติ และสังคมทีเ่ กือ้ หนุนตอการพัฒนาชีวติ ของตน และไดพฒ
ั นาทาง
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ดานจิตใจและปญญามากขึน้ ตัวเขาเองก็จะมีชวี ติ ทีด่ งี ามมีความสุขมากยิง่ ขึน้
พรอมกับทีภ่ าวะทีพ่ ฒ
ั นาแลวทางดานจิตใจและปญญานัน้ ก็จะสงผลออกมา
ทางดานพฤติกรรม ทําใหเขามีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งประณีตเกื้อกูล
หนุนเสริมสรางสรรคสงั คมใหเปนสภาพแวดลอมที่เอื้อโอกาสตอการพัฒนา
ชีวติ ของเพือ่ นมนุษย โดยทีต่ วั เขาเองจะเปนผปู กครองตนเองได และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอยางเปนขอหมายรูรวมกัน ทําใหวินัย ไมวาจะในความ
หมายของระเบียบระบบที่จัดตั้งก็ตาม ขอกําหนดในการจัดตั้งคือกฎหมาย
ก็ตาม หรือการจัดการใหเปนไปตามระเบียบระบบนั้นคือการปกครองก็
ตาม ไดผลตามความหมายและความมุงหมายที่แทจริง อยางมั่นคงยั่งยืน
นิตศิ าสตร เกีย่ วของโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย หมายความ
วา พฤติกรรมหรือชีวิตดานศีล เปนแดนสัมพันธของนิติศาสตร แตการจัด
สรรดานพฤติกรรมหรือศีลอยางเดียว ไมเพียงพอแกการสรางสรรคและ
ดํารงรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติ
การที่นิติศาสตรใชศีลหรือพฤติกรรมเปนแดนเชื่อมโยงสงผลเขาสู
แดนแหงจิตใจและปญญา ทําใหเกิดการพัฒนาคนอยางเต็มทั้งระบบ โดย
สื่อสมมติสูตัวธรรมอันเปนความจริงแทในธรรมชาติใหสําเร็จได นี่ตางหาก
ทีเ่ ปนคุณคาที่แทจริงของนิติศาสตร
ถาการปกครองและกฎหมายขาดจุดหมายในการพัฒนามนุษย คือ
การปกครองและกฎหมายนั้นไมเปนเครื่องมือสื่อสิกขา พอสังคมสงบเรียบ
รอยและมีความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความลุม หลงเพลิดเพลิน
มัวเมา ความเฉือ่ ยชาประมาท และความขัดแยงในหมูช นก็จะแพรหลาย
ขยายตัว ตอจากนั้น สังคมก็จะเลื่อนไหลลงไปในกระแสแหงความเสือ่ ม
หรือวนเวียนอยใู นวงจรแหงความเจริญแลวก็เสือ่ ม เชนเดียวกับอารยธรรม
เกาๆ เชน กรีก และโรมัน เปนตน ทีล่ ม สลายไปแลวในอดีต
เรื่องนี้จะตองสํานึกตระหนักกันใหมาก เพราะสังคมที่เจริญขึ้นใน
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ทางเศรษฐกิจที่พรั่งพรอมและความเปนอยูที่สงบเรียบรอยมั่นคงถึงระดับ
หนึง่ แลว ความโนมเอียงทีจ่ ะประมาทมัวเมาจะแรงเขมมาก จนแมแตจะมี
มาตรการในการพัฒนาทางจิตปญญาอยู ก็ยงั ยากทีจ่ ะชูสงั คมนัน้ ไวได
ยอนมาดูการจัดตั้งสังฆะ ในฐานะเปนสังคมที่เกิดจากวินัยเปนตัว
อยาง ดังที่กลาวแลววา มนุษยจะไดผลดีจากกฎธรรมชาติไดก็โดยที่มีการ
จัดตัง้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเมื่อทรงเขาถึงความจริงในกฎธรรมชาติ
รูค วามจริงนั้นแลว ทรงเห็นวามนุษยจะไดประโยชน เขาจะมีชีวิตที่ดีงาม
ถาเขาเรียนรู ฝกหัด พัฒนาตัวเองใหเขาถึงธรรม และเอาความรูในธรรม
หรือในกฎธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชนยิ่งขึ้นไป
แตทํ าอยางไรจึงจะใหประโยชนนี้เกิดเปนผลแกหมูมนุษยจํานวน
มาก ก็จึงตองจัดตั้งขึ้นมาเปนสังฆะ เพือ่ คนที่ตองการจะฝกศึกษาพัฒนา
ตัวเองนั้น จะไดมีสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม ระบบการอยูรวมกัน
บรรยากาศและโอกาส ที่เอื้อเกื้อหนุนตอการเรียนรู ฝก ศึกษา พัฒนา
ของเขา เชนการที่จะไดเขามาอยูใกลชิดและเรียนรูจากพระพุทธเจา หรือ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถสูงกวาตน หรือหมูบุคคลที่มีความ
ตองการและระดับการเรียนรูอยางเดียวกัน ใฝในการฝกฝนพัฒนา จะได
มาเกื้อกูลตอกันดวยการปรึกษาสังสรรค เปนตน
โดยนัยนี้จึงเกิดมี สังฆะ ขึน้ มาเปนชุมชนแหงการศึกษา เพื่อใหคน
ทีต่ อ งการเขาถึงธรรมและไดประโยชนจากธรรม จะไดมีโอกาสเรียนรูฝก
หัดพัฒนาดังกลาวแลว และเปนศูนยกลางที่บุคคลภายนอกที่ตองการ
เรียนรูจะเขามาหาในฐานะเปนแหลงของการศึกษา และพรอมกันนั้น พระ
ทีม่ คี วามรู ไดเลาเรียนสูงขึ้นไปหรือเขาถึงธรรมแลว ก็จะออกจากศูนย
กลางนี้ ไปใหความรูเพื่อการศึกษาของประชาชน
นี้คืองานของวินัย ทีท่ าให
ํ มีการจัดตั้งขึ้นเปนสังฆะ โดยมีหลักแหลง
ที่เรียกวา วัด ซึง่ ก็คอื ชุมชนที่เปนแหลงแหงการศึกษานั่นเอง
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รวมความวา การใชวนิ ยั จัดตัง้ สังฆะคือสงฆขนึ้ มานัน้ มีจดุ มุง หมายนี้
คือเปนการจัดระบบความเปนอยู สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศตลอดจน
ระบบความสัมพันธในการทํากิจการรวมกันทุกอยาง ใหเปนสภาพเอือ้ ตอการ
ทีแ่ ตละบุคคลผูเขามาสูชุมชนนี้ จะไดมีโอกาสที่จะศึกษา เรียนรู พัฒนาตน
เองใหดีขึ้น เพื่อเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น นีค้ อื วัตถุประสงคของวินัย
เพราะฉะนั้น การปกครองที่มีกฎหมายเปนเครื่องมือจัดสรรสังคม
เพื่อใหมนุษยอยูกันโดยสงบเรียบรอยนี้ จึงมีความมุงหมายเพื่อใหความ
เปนอยูท สี่ งบเรียบรอยนัน้ เปนสภาพทีเ่ อือ้ ตอการทีแ่ ตละบุคคลในสังคมนัน้ จะ
ไดมโี อกาสเรียนรู ฝกหัด ศึกษา พัฒนาตนใหเขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ๆขึน้ ไป
หมายความวา เราตองการใหหมูมนุษยมีชีวิตที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ก็จึง
จัดใหมีการปกครองโดยวางขอกําหนดเปนกฎหมายขึ้นมา เชน ที่พระพุทธ
เจาทรงปกครองสงฆดวยวินัย ซึ่งมาจัดสรรใหความเปนอยู การดําเนิน
ชีวติ สภาพแวดลอม การทํากิจการรวมกัน ประสานกันเปนระบบที่เกือ้ กูลตอ
การพัฒนาชีวติ ของหมูม นุษยไปสูค วามดีงามสูงสุดทีเ่ ปนจุดหมาย
ถาไมมจี ดุ หมายนี้ ความเปนระเบียบเรียบรอยก็ไมมคี วามหมายที่ชัด
เจนเพียงพอ ไมมั่นคงยั่งยืน และไมเปนประโยชนแทจริงแกหมูมนุษย

การปกครองที่แท และกฎหมายที่ถูก
ตองมีจดุ หมายสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
เมื่อสังฆะ คือสงฆขยายใหญขึ้น มีพระภิกษุจํานวนมากขึ้น ในการ
ปกครองตอมา พระพุทธเจาก็ทรงบัญญัติใหพระภิกษุผบู วชใหมแตละรูปมี
อุปชฌาย คือเมื่อจะบวชตองมีอุปชฌาย
อุปชฌาย แปลวา ผูดูแล ซึ่งเรามักจะมองในแงวาเปนผูปกครอง
แตเมื่อมองใหตรงแทตามความหมายของพระพุทธศาสนา จะเห็นวา
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อุปชฌายมีขึ้นเพราะวา บุคคลใดก็ตามเมื่อสมัครเขาบวชมีชีวิตเปนภิกษุ
อยูในชุมชนนี้ ก็ถือเปนการตกลงวา จะเขามารับการฝกฝน มาเรียนรู มา
สิกขาคือศึกษา โดยเฉพาะผูที่บวชเขามาใหม ยังไมรูหลักการ แนวทาง
และวิธกี ารในการศึกษาปฏิบัติ จําเปนจะตองไดผูดูแลแนะนําใหความรูพื้น
ฐานเบื้องตน ยิ่งเมื่อมาอยูรวมกันมากๆขึ้น ก็มีปญหาวา ผูเขามาใหมนั้น
บางบุคคลเขามาแลวอาจจะเควงควางเลื่อนลอย ไมไดรับการแนะนําให
ฝกฝน ศึกษา เรียนรู แลวก็จะไมไดประโยชนจากสังฆะที่พระพุทธเจาตั้ง
ขึน้ เทาที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงบัญญัติใหมีอุปชฌายขึ้นมา
อุปชฌาย เปนเหมือนผูคํ้าประกันตัวผูบวชตอที่ประชุมสงฆในการ
บวช กลาวคือ แมวาที่ประชุมสงฆจะพิจารณาเห็นวาบุคคลที่สมัครเขามา
มีคณ
ุ สมบัติ ควรรับเขาบวชได แตที่ประชุมสงฆก็ตองการใหมีคนที่จะรับ
ผิดชอบชวยดูแลผูที่บวชใหมนั้น ก็จึงมีอุปชฌายมาเปนผูประกันตอสงฆ ที่
จะใหความมั่นใจแกสงฆหรือที่ประชุมวา บุคคลผูนี้เมื่อบวชเขาไปแลวจะไม
เควงควาง ขาพเจาจะเปนผูดูแล เพื่อใหมั่นใจวาเขาจะไดรับการศึกษา
โดยนัยนี้ จึงเหมือนวาไดเกิดการปกครองขึ้นเปนระดับขั้น ตั้งแต
พระพุทธเจาผูทรงปกครองสงฆใหชุมชนทั้งหมดดําเนินไปในระบบแหงไตร
สิกขา จนถึงพระอุปชฌายผูดูแลใหพระภิกษุที่บวชเขามาใหมในปกครอง
ของตนแตละรูปไดรับการศึกษา
เพราะฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาจึง
เปน การปกครองเพื่อการศึกษา หมายความวา การปกครองและความ
สงบเรียบรอยที่เกิดจากการปกครองนั้นมิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปน
เพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายแหง
การศึกษา หรือเพื่อเปนหลักประกันของการศึกษา จึงถือเปนคติไดวา
การปกครองที่มีขึ้นเปนเรื่องของการศึกษา และเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น
ในสังคมไทยยุคกอนๆ จะเห็นไดชดั วา ความสัมพันธระหวางผูป กครองกับ
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ผูใตปกครองจะเปนแบบอาจารยกับศิษย เชน เจาอาวาส เราเรียกวา
“อาจารย” คือผูที่สอน แนะนํา ชวยใหเกิดการเรียนรูและฝกฝนตางๆ ดัง
ทีเ่ รายังเรียกเจาอาวาส ติดมาถึงปจจุบันนี้วาเปนอาจารย ทั้งๆที่เดี๋ยวนี้
ทานไมคอยไดทาหน
ํ าที่นั้นแลว เพราะสังคมวิปลาสคลาดเคลื่อนไป
ความจริงนั้น การศึกษานั่นแหละครอบคลุมการปกครองอยูในตัว
กลาวคือ ในความสัมพันธระหวางอาจารยกับศิษยนั้น เมื่อ อาจารยสอน
และศิษยเปนผูไดรับความรู อาจารยก็กลายเปนผูปกครองโดยมีลูกศิษย
เปนผูใตปกครอง การปกครองของอาจารย ก็คือการคอยดูแลใหศิษยอยู
ในความดีงาม และฝกฝนเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไป เขากับหลักการที่วาการ
ปกครองในความหมายของพระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพื่อการศึกษา
และในที่สุด การปกครองก็เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และ
เพือ่ การศึกษา ดังทีเ่ ห็นกันอยูว า อาจารยปกครองศิษยดว ยการศึกษา ซึ่ง
เปนการปกครองในตัว ดวยความสัมพันธระหวางครูกับศิษย ที่มีความ
เคารพเปนหลักประกัน ทําใหมีความเชื่อถือและเชื่อฟงดวยดี
ถาไมปกครองดวยการศึกษาอยางนี้ ก็ตอ งปกครองดวยอํานาจ เมือ่
ปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูส กึ ในเชิงปฏิปก ษ ทีเ่ อียงไปในทางทีจ่ ะขัด
แยงกัน เชน ในการปกครองสงฆปจจุบันนี้ เมื่อการศึกษาเสื่อมโทรมลง ก็
ตองหันไปเนนการปกครองดวยอํานาจ เจาอาวาสมีอานาจเป
ํ
นผูป กครอง มี
กฎเกณฑขอบังคับเปนเครื่องมือ พระลูกวัดอยูใตปกครองตองทําตาม
ผูใตปกครองเหลานั้นไมมองวาผูปกครองคือผูเอื้อโอกาสเพื่อการ
พัฒนาชีวิตของตน แตมองวา ผูปกครองคือผูมาคอยบังคับ คอยกีดกั้น
เขาจากสิ่งที่ตองการจะทํา จึงมีความรูสึกแบบเปนปฏิปกษกัน ดวยเหตุนี้
การปกครองแบบใชอํานาจจึงกอใหเกิดปญหา เริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยง
ในจิตใจเปนตนไป ทําใหยิ่งตองเพิ่มการใชอานาจ
ํ
ใชอาญา และจะเนน
การลงโทษมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ไมใชเปนการปกครองแบบพยายามสราง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

คนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกําจัดคนเลว
การปกครองในทางบานเมืองทีเ่ ปนแบบนี้ ก็จะเปนเชนเดียวกัน กลาว
คือ เมือ่ หลักการเพือ่ จุดหมายทีแ่ ทเลือนหายไปแลว ทุกอยางก็จะวิปลาสไปหมด
ดังนัน้ การปกครองในสมัยนี้ของพระสงฆ เราจึงเห็นวาไมคอยได
ผล เพราะไดกลายมาเปนการปกครองเพื่อการปกครอง คือปกครองแบบ
ใชอานาจ
ํ
พระลูกวัดจะมีความรูสึกตอเจาอาวาสแบบเปนปฏิปกษ อยาง
นอยก็รสู กึ วาเปนผูขัดขวางผลประโยชนที่ตองการ แลวใจก็ไมรับ ความ
สัมพันธที่ดีก็ไมมี เพราะฉะนั้น ก็จะมีความรูสึกในทางที่อยากจะหรือหา
ทางที่จะละเมิดอยูเสมอ
ถาจะเอาระบบที่ถูกตอง จะตองรตู ระหนักในหลักการวา การศึกษา
คือเนื้อหาสาระของชีวิตแหงความเปนพระภิกษุ การปกครองเปนเครื่อง
มือรับใชการศึกษา คือเปนการจัดระบบความเปนอยูความสัมพันธและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตใหเขาถึงความดีงาม
และประโยชนสุขที่สูงขึ้นไป เมื่อครูอาจารยปกครองลูกศิษย ก็เปนการ
ปกครองดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา
เราอาจจะเลี ย นศั พ ท ข องประชาธิ ป ไตยที่ บ อกว า ระบอบ
ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชา
ชน แลวเราก็พูดวา ในพระพุทธศาสนา การปกครอง คือการปกครองที่
เปนเรื่องของการศึกษา ดวยการศึกษา และเพื่อการศึกษา หลักการนี้ชัด
เจนมาก การที่เราจัดระบบการปกครองดวยวินัย หรือดวยกฎหมาย ก็เพื่อ
เอื้อตอชีวิตบุคคลที่เขาจะไดพัฒนา เรียนรู มีการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให
สามารถเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
รวมความวา วินัย มีความหมาย
• ทั้งในแงบุคคล วาเปนเครื่องฝกตัวของบุคคลนั้นเอง คือเมื่อ
บุคคลนั้นนําหลักการนี้มาประพฤติปฏิบัติ วินัยก็เปนเครื่องมือ
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ของเขาในการที่จะไดเรียนรูฝกฝนพัฒนาชีวิตของตนเอง และ
• ในทางสังคม วาเปนการสรางสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิต ที่
ทัง้ ตัวเขาเองและคนอื่นมีสวนรวมไดประโยชนดวยกัน
เปนอันวาไดความหมาย ๒ อยาง ดังนัน้ วินยั ในทางพระพุทธศาสนา
จึงแปลวา การฝก หรือการนําไปใหวเิ ศษ และโดยนัยนี้ ตามความหมายใน
พระพุทธศาสนา กฎหมายจึงเปนเครือ่ งฝกมนุษยหรือเปนเครือ่ งมือพัฒนาชีวติ
ถ าเราไม ม องวิ นัยและกฎหมายเปนเครื่ องฝก แลวคนจะมอง
กฎหมายและวินัยในความหมายอยางไร อยางแรกที่จะมองคือ มองเปน
เครื่องบังคับหรือบังคับควบคุม
ถาพลเมืองมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับเมื่อไร ก็เรียกวาฐานเสีย
เมือ่ นัน้ เพราะคนจะมีความรสู กึ ขัดแยง (เชนขัดแยงตอความสะดวกสบาย
ขัดแยงตอความพอใจชอบใจสวนตัว ตลอดจนขัดขวางผลประโยชนของ
ตัว) ฝนใจ และจึงมีความคิดโนมไปสูการที่จะละเมิดอยูเสมอ

มีกฎหมายไวจัดการปกครอง
เพื่อทําใหเกิดสังคมดี ที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
ในทางพุทธศาสนานั้น ฐานเบื้องแรกคือการเริ่มจากจุดที่มองวา
วินัยเปนเครื่องฝกมนุษย หรือเปนเครื่องพัฒนาชีวิต เพราะการที่เขามาอยู
รวมชุมชนนี้ ก็คือการที่จะไดสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม บรรยากาศ
และโอกาสจากระเบียบและระบบการทุกอยาง ที่จะชวยเกื้อหนุนการเรียน
รูฝกศึกษาพัฒนาตัวเราทุกคนใหเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น
วินยั จึงเปนเครื่องฝกตน พรอมทั้งเปนเครื่องชวยใหไดสภาพแวดลอมและ
ระบบการอยูรวมกันที่เอื้อตอการฝกตัวนั้น นี่เปนการมองมนุษยในฐานะ
เปนสัตวผูตองศึกษาดังที่กลาวมาแลว
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ถึงตอนนี้ ขอใหยอนกลับไปมองความหมายขอที่ ๓ ของวินัย ที่
หมายถึงการปกครอง ที่ไดกลาวไววา
“ชั้นที่ ๓ คือ ก) การใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้นเปนเครื่อง
มือสรางโอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น หรือการชักนําดูแลใหคนใช
ระเบียบและระบบนั้นเปนเครื่องมือ(ที่จะชวยกันทํ าใหสังคมเปนแหลง
อํานวยโอกาสในการ)พัฒนาชีวิตของตน หรือ
ข) การใชระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ เปนเครื่อง
มือบังคับควบคุมคนใหอยใู นความสงบเรียบรอย หรือการบังคับควบคุมคนใหเป
นอยแู ละประพฤติปฏิบตั ดิ าเนิ
ํ นกิจการตามระเบียบและระบบทีจ่ ดั วางขึน้ นัน้ ”
ตามทีก่ ลาวมาจะเห็นวา การปกครองทีแ่ ทถกู ตองตามหลัก คือขอ ก)
ทีว่ า เปนการใชระเบียบและระบบที่จัดวางขึ้นนั้น เปนเครื่องมือเสริมสราง
โอกาสใหคนพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการปกครองที่เปนเครื่องมือของ
การศึกษา หรือเปนการปกครองทีเ่ อือ้ หรือนําคนใหพฒ
ั นาชีวติ สคู วามดีงาม
แตคนจํานวนมากมักมองการปกครองตามความหมายในขอ ๓. ข)
ทีว่ า เปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในความสงบเรียบรอย หรืออยางนอย
ก็ควบคุมคนใหปฏิบัติตามระเบียบระบบนั้นๆ ซึ่งเปนการปกครองแบบเนน
อํานาจ และเปนการปกครองที่เปนจุดหมายในตัวของมันเอง ซึ่งมิใชเปน
การปกครองที่ถูกตอง จัดเปนการปกครองแบบกิจการชํ านาญพิเศษ
เฉพาะทาง ไมชวยเชื่อมโยงไปสูจุดหมายที่ดีงามสูงขึ้นไป
ถาการปกครองเปนการบังคับควบคุมคนใหอยูในระเบียบ กฎหมาย
ก็เปนเครื่องมือบังคับควบคุมคน
ถาการปกครองเปนการชักนําดูแลชวยเสริมสรางโอกาสใหคนฝก
ศึกษาพัฒนาตน หรือสรางสภาพเอื้อตอการฝกศึกษาพัฒนาตนของคน
กฎหมายก็เปนเครื่องมือสรางสรรคสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตของคน
รวมทั้งเปนเครื่องมือฝกศึกษาพัฒนาตนของแตละคน
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เมื่อเราแยกวินัยออกมาเปนขอๆ จะยิ่งเห็นความหมายนี้ชัดเจน
วินัยเปนชื่อรวม ซึง่ อาจจะเทียบไดกับคําวาประมวลกฎหมาย วินัยไมใชกับ
ขอบัญญัติแตละขอ บทบัญญัติแตละขอไมเรียกวาวินัย บางครั้งเราอาจ
สับสน วินยั เปนศัพทเอกพจน ไมมกี ารใชเปนพหูพจน นอกจากแยกเปนระบบ
หรือแบบแผนใหญๆคนละอยาง เชน วินัยของภิกษุ และวินัยของภิกษุณี
วินยั คือระบบทัง้ หมด ซึง่ ตองประสานเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน บนฐาน
แหงธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาติ ตามทีไ่ ดกลาวไปแลว ระบบนีแ้ ยก
ยอยออกไปเปนขอๆ คลายกับมาตราในกฎหมาย แตละขอเรียกวา “สิกขาบท”
คํ าวา “สิกขาบท” นั้นบอกทัศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่อง
นิติศาสตรชัดเจน
สิกขาบท คือ สิกขา + บท บท คือขอ และ สิกขา คือศึกษา
สิกขาบท จึงแปลวา ขอศึกษา หรือ ขอฝก กฎแตละขอที่บัญญัติขึ้นมาใน
วินัยเปนขอศึกษาทั้งสิ้น
ถาพระภิกษุเรียนรูพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง จะตองมองกฎหรือ
พุทธบัญญัติตางๆไมใชเปนขอบังคับ แตตองมองในความหมายวาเปนขอ
ฝกตน หรือเปนขอศึกษา คือเปนสิกขาบท คลายๆกับเปนแบบฝกหัด (ใน
ภาษาปจจุบนั ) ขอกําหนดทุกอยางในวินยั เปน สิกขาบท คือขอฝกตนทัง้ สิน้
แมแตหลักความประพฤติที่ใหคฤหัสถปฏิบัติ ที่เรียกวา “ศีล” ก็เปน
คําทีเ่ รียกกันตามภาษาชาวบาน ไมเปนทางการ ถาสังเกตจะเห็นวา เวลา
ทีโ่ ยมขอศีล จะกลาววา “ปญจะ สีลานิ ยาจามะ” แตเวลาที่พระให พระ
จะสรุปวา อิมานิ ปญจะ สิกขาปทานิ, สีเลนะ สุคะติง ยันติ เปนตน ซึ่ง
ฟองชัดวา ศีล เปนคําที่ชาวบานเรียก แตพระเรียกวา สิกขาบท โยมขอ
ศีล พระใหสิกขาบท (โยมขอศีล พระบอกใหตั้งใจถือปฏิบัติเอาแลวจะเกิด
เปนศีลขึ้นในตัวเอง)
ขอใหสังเกตสิกขาบทแตละขอ เชนวา ปาณาติปาตา เวระมะณี
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สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษา
ทีจ่ ะเวนจากการทําลายชีวติ อะทินนาทานา เวระมะณีสกิ ขาปะทัง สะมาทิยามิ
แปลวา ขาพเจาขอรับถือปฏิบัติขอฝกขอศึกษาที่จะงดเวนจากการถือเอา
ของทีเ่ ขาไมไดให ดังนี้เปนตน ทุกขอเปน สิกขาบท หมายความวา พระ
พุทธศาสนามองมนุษยเปนสัตวที่ตองศึกษา เพราะฉะนั้น มนุษยจะมีชีวิตที่
ดีงามไดก็ตองฝก ตองศึกษา สิกขาบททั้ง ๕ ที่เรียกกันวาศีล ๕ ขอนี้ เปน
ขอปฏิบัติสําหรับฝกฝนพัฒนาตนเพื่อใหชีวิตดีงามยิ่งขึ้น ไมใชขอบังคับ
เปนอันวา วินยั แยกยอยออกเปนขอๆ เรียกวา “สิกขาบท” นี้คือ
ขอบงชัดวา เรามองวินัย ตัวบทกฎหมาย บทบัญญัติตางๆ เปนเรื่องของ
การศึกษาหรือการพัฒนาชีวิตของมนุษยทั้งสิ้น
เมือ่ ใดเราปฏิบัติตามสิกขาบทไดแลว ตั้งอยูในวินัย จึงจะเปนผูมีศีล
ศีลคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามวินัย หมายความวา ศีลเกิดขึ้นที่ตัว
คนเมื่อเขาปฏิบัติตามหรือตั้งอยูในวินัย
ในภาษาไทยเวลานี้สับสนมาก วินัยกับศีลก็แยกกันไมออก ศีลกับ
สิกขาบทก็ใชกันสับสน
วินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑกติกา ที่เปนขอกําหนดในการจัดตั้ง รวมทั้ง
การจัดการใหคนประพฤติปฏิบัติ หรือใหกิ จการดํ าเนินไปตามตัวบท
กฎหมายเปนตนนั้น
เมื่อคนตั้งอยูในวินัย โดยปฏิบัติตามสิกขาบท ก็เปนผูมีศีล ศีลจึง
เปนคุณสมบัติของคน เปนสภาพการฝกฝนพัฒนาที่อยูในตัวคน
สรุปอีกครั้งหนึ่งวา วินัย เปนระเบียบชีวิตและระบบกิจการของ
สังคมมนุษย ที่จัดตั้งขึ้นมาดวยปรีชาญาณที่เขาถึงความจริงของกฎธรรม
ชาติ เพื่อใหมนุษยไดประโยชนจากธรรมคือความจริงของกฎธรรมชาตินั้น
และจะไดมีชีวิตที่ดีงาม วินัยจึงตองตั้งอยูบนฐานของความเขาใจในความ
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จริงนั้น และการที่มนุษยจะเขาถึงความดีงามนี้ได มนุษยจะตองเรียนรู
ตองฝกหัดพัฒนาตน วินัยเปนเครื่องมือพัฒนา ที่จะนําพามนุษยใหเขาถึง
ธรรม และไดประโยชนจากธรรมนั้น
ถามองเชนนี้ ก็จะเห็นความหมายของวินัยดีขึ้น

กระบวนวิธีในการบัญญัติขอกฎหมาย
กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ
เมือ่ พระพุทธเจาจะทรงบัญญัติสิกขาบทแตละขอ ที่มารวมกันเปน
วินยั นี้ พระองคตรัสแสดงวัตถุประสงคทุกครั้งวา ที่ทรงบัญญัติสิกขาบท
คือ ขอฝก หรือกฎแตละขอนี้ เพื่ออะไร ซึ่งไดแกวัตถุประสงค ๑๐
ประการ (วินย.๑/๒๗; องฺ.ทสก.๒๔/๓๑) จัดไดเปน ๕ หมวด คือ
๑. เพื่อประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๒. เพื่อประโยชนแกตัวบุคคล
๓. เพื่อประโยชนแกชีวิตของมนุษย
๔. เพือ่ ประโยชนแกประชาชนทั่วไปในสังคมใหญที่แวดลอม
๕. เพื่อประโยชนแกตัวพระศาสนา
ทัง้ ๕ หมวดนี้แยกยอยเปนหมวดละ ๒ ขอ ดังนี้
๑. เพื่อประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
๑.๑ “สังฆสุฏุตายะ” เพื่อความยอมรับวาดีแหงสงฆ คือ เพื่อ
ความดีงามของสถาบันสงฆทั้งหมดโดยสวนรวม ที่จะมีความเรียบรอย อยู
กันดวยดี ดวยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแหงการยอมรับรวมกัน ที่วา
“ยอมรับวาดีแหงสงฆ” หมายความวา พระพุทธเจาไมใชวิธีบังคับขืนใจ
แตทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อผลดีรวมกัน และโดยความยอมรับรวมกัน
๑.๒ “สังฆผาสุตายะ” เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ไมใชเฉพาะแต
อยูเรียบรอยดี ตองอยูสบายดวย และเปนความสบายของสวนรวม
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๒. เพื่อประโยชนแกตัวบุคคล
๒.๑ เพื่อกําราบคนหนาดาน (ทุมมังกุ = ผูเกอยาก)
๒.๒ เพื่อความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก
พูดสัน้ ๆวา เพือ่ สงเสริมคนทีป่ ระพฤติดี และกําราบคนทีป่ ระพฤติชวั่
หรือเพือ่ ปดชองคนราย-ใหโอกาสคนดี
๓. เพื่อประโยชนแกชีวิตของมนุษยเอง คือคํานึงถึงผลดีและผล
รายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย เชน เรื่องความดี ความชั่ว เปนตน โดยมุง
ทีจ่ ะสรางสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงาม
๓.๑ เพื่อปดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปจจุบัน
๓.๒ เพื่อปองกันผลเสียหายที่จะเกิดในอนาคต
๔. เพื่อประโยชนแกประชาชนทั่วไป คือ เพื่อผลดีแกจิตใจของ
ประชาชน ทําใหคนมีจติ ใจผองใสดวยอาศัยความดีงามของพระสงฆเปนสือ่
๔.๑ เพื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไมมีความเลื่อมใส
๔.๒ เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ๆขึน้ ไปของประชาชนทีม่ คี วามเลือ่ มใสอยูแ ลว
สองขอนี้มุงเพื่อประโยชนแกประชาชนเอง เพราะวาความสัมพันธ
ระหวางพระศาสนากับประชาชนมีจุดเริ่มตนอยูที่ทํ าใหเขามีจิตใจที่สงบ
แชมชืน่ สบาย ผองใส เกิดศรัทธา มีปติและความสุข เปนกุศลพื้นฐานที่
จะนําไปสูคุณความดีที่สูงยิ่งขึ้นไป
๕. เพื่อประโยชนแกตัวพระศาสนา
๕.๑ เพื่อใหสัทธรรม คือธรรมที่แท หรือหลักการที่แทของพระ
ศาสนา ดํารงอยูไดมั่นคงยั่งยืน
้ นใหระเบียบแบบแผน
๕.๒ เพือ่ อนุเคราะหวนิ ยั คือ เพือ่ ชวยคําจุ
และระบบการตางๆ เกิดมีผลในการปฏิบตั ติ ามหลักการอยางหนักแนนมัน่ คง
เปนไปตามวัตถุประสงคอยางยัง่ ยืน (เพือ่ ใหวนิ ยั เกิดผลสมวัตถุประสงค)

๕๘
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แตละครัง้ ที่พระพุทธเจาบัญญัติสิกขาบท พระองคจะทรงแถลงวัตถุ
ประสงคเหลานี้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้น จะขอเลาวิธีบัญญัติสิกขาบทในพระ
วินยั ของพระพุทธเจา (วินัยคือรวมสิกขาบททั้งหมด)
กลาวตามวิวัฒนาการในสังฆะ เมื่อสงฆคือชุมชนของพระภิกษุยัง
เล็กอยู (เมื่อพระพุทธเจาตั้งสงฆใหมๆ) บุคคลที่เขามาในตอนแรกรูชัดใน
วัตถุประสงคของชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมนี้วา เราเขามาเพื่อจะ
พัฒนาชีวิต ดวยการเรียนรู และฝกตนในไตรสิกขา เพื่อเขาถึงชีวิตที่ดีงาม
ทีป่ ระเสริฐ ตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถือวา มนุษยจะประเสริฐ
ดวยการฝก ถาไมฝกหาประเสริฐไม ผูที่ฝกแลวหรือศึกษาแลวเปนผู
ประเสริฐสุด แมยิ่งกวาเทพเจา
หลักการของพระพุทธศาสนามีอยางไร ผูเขามารูตระหนักชัดเจน
อยูแ ลว ดังนัน้ สังฆะในระยะแรกจึงดํารงอยโู ดยไมมกี ฎหรือขอบังคับ วินยั มี
อยูโ ดยหลักการอยางเปนไปเอง วินัยมีอยูแลวทั้งๆที่ไมมีสิกขาบท มีแต
เพียงหลักการ และขอนัดหมาย หรือขอหมายรูรวมกันตามหลักการนั้น
ใหตั้งขอสังเกตวา วินยั ไมจําเปนตองมีสิกขาบท คือมีระบบแบบ
แผนโดยไมตองมีขอบัญญัติ หรือมีการปฏิบัติตามหลักการโดยไมตองมีขอ
กําหนด
ตอนแรกมีวินัยโดยไมตองมีสิกขาบท พระก็อยูกันไดดวยดี โดยถือ
หลักการ ปฏิบัติไปตามหลักการ มีหลักการเปนเครื่องรักษาควบคุม ดัง
ปรากฏวา ในวันอุโบสถ เมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกัน พระพุทธเจาก็ทรง
แถลงหลักการของพระพุทธศาสนา เปนการทบทวนวาพระพุทธศาสนามี
อุดมการณอยางนี้ มีหลักการอยางนี้ (พูดสั้นๆ วา มีแตโอวาทปาติโมกข
คือหลักการแมบท ไมมีอาณาปาติโมกข คือกฎหมายแมบท) ทรงปฏิบัติ
เชนนี้ตลอดมาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป จนกระทั่งเมื่อมีการบัญญัติ
สิกขาบทแลว จึงทรงบัญญัติใหภิกษุทั้งหลายประชุมกันทบทวนตรวจสอบ
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๕๙

ความประพฤติดวยสิกขาบทเหลานั้น (พูดสั้นๆ วา ตอจากนั้นจึงมีอาณา
ปาติโมกข) (องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๐/๒๐๗; วินย.อ.๑/๒๑๒, ๒๑๔, ๒๔๘; อุ.อ.๓๑๙)
ขอยกตัวอยางหลักการใหญๆ เชนที่เรานํามาสวดกันวา “ไมทําชั่ว
ทําความดี ทําจิตใจใหผองใส” หรือ “นิพพานเปนบรมธรรม” หรือ
“บรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีลักษณะสําคัญคือเปนผูไมทํารายใคร ไม
เบียดเบียนใคร” หลักการเหลานี้พระพุทธเจาทรงแถลงทบทวนกับที่
ประชุมของพระสงฆ โดยไมมีขอบัญญัติยอยละเอียดลงไปเปนกฎขอบังคับ
ทีจ่ ะลงโทษแกผูทําผิด พระสงฆในระยะแรกอยูกันดวยหลักการ
ความเปนมาของการที่จะบัญญัติสิกขาบทมีเรื่องราวที่นาสนใจวา
(วินย.๑/๗-๘) ครัง้ หนึ่งพระสารีบุตรซึ่งเปนอัครสาวกของพระพุทธเจา ไดทูล
ถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับศาสนาของพระพุทธเจาในอดีตที่พูดถึงในขณะ
นั้น ซึ่งมีพระพุทธเจาที่ออกพระนาม ๕ พระองค
พระสารีบตุ รทูลถามวา ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคไหนทีม่ นั่ คง
ยัง่ ยืน ของพระองคไหนไมมนั่ คงยัง่ ยืน พระพุทธเจาตรัสตอบวา ศาสนา
ของพระวิปส สี พระสิขี และพระเวสสภู ตัง้ อยูไ มนาน ไมมนั่ คงยัง่ ยืน แต
ศาสนาของพระกกุสนั ธะ และพระโกนาคมนะ ตัง้ อยูม นั่ คงยัง่ ยืนยาวนาน
พระสารีบุตรทูลถามตอไปวา เพราะเหตุใดศาสนาของ ๓ พระองค
แรกจึงไมมั่นคงยัง่ ยืน และเพราะเหตุใดของ ๒ พระองคหลังจึงมั่นคง
ยัง่ ยืน พระพุทธเจาตรัสเฉลยวา เพราะวา พระพุทธเจา ๓ พระองคที่
ออกพระนามมาขางตนนั้น ไมคอยจะไดทรงสั่งสอน และมีคําสอนที่เปน
หลักการตางๆนอย อีกทั้งไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว และไมไดมีการ
ประชุมทบทวนประมวลบทบัญญัติที่เรียกวา “ปาติโมกข” ตางจากศาสนา
ของพระพุทธเจา ๒ พระองคหลัง ซึง่ มีคาสั
ํ ง่ สอนมาก มีการบัญญัตสิ กิ ขาบท
คือตราขอกฎหมายไวเปนแบบแผน เรียบรอย
พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบวา พระภิกษุทั้งหลายมาจากชาติ
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ตระกูลตางๆกัน ภูมิหลังตางๆกัน เหมือนกับดอกไมนานาพันธุที่เขานํามา
วางบนพื้นกระดาน ถาไมไดรอยไวดวยเสนดาย ลมมาก็พัดกระจุยกระจาย
แตถาเอาดายรอยไวก็จะคุมกันอยู แมลมพัดมาก็จะไมกระจุยกระจาย
สําหรับพระพุทธเจาพระองคนี้ เวลานั้นมีหลักคําสอนมากแลว แต
ยังไมไดบัญญัติสิกขาบท พูดงายๆวากฎหมายยังไมมี พระสารีบุตรจึงทูล
อาราธนาวา ถาเชนนั้น เพื่อจะใหพระศาสนาของพระองคในบัดนี้ มั่นคง
ยัง่ ยืนตอไป ขอใหพระองคทรงบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“ยังไมถึงเวลา”
พระพุทธเจาทรงทราบดีวาเมื่อใดจะถึงเวลา คือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น มี
ขอเสียหายเกิดขึ้น จึงจะทรงบัญญัติสิกขาบท และขอเสียหายตางๆ นั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อ สังฆะนี้
๑. ตั้งมาไดเปนเวลายาวนานพอสมควร
๒. ขยายตัวใหญโตขึ้น
๓. มีผลประโยชนเกิดมากขึ้น
เมื่อนั้นแหละจะเกิดปญหามีขอเสียหายขึ้นมา และจะทรงบัญญัติ
สิ ก ขาบท นี้ เ ป นแนวทั ศนะอยา งหนึ่ง ของพระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับ
นิติศาสตร
ผลประโยชนเปนเรื่องใหญที่พระพุทธเจาทรงเนนความสําคัญ นี่คือ
เรื่องของมนุษย แมแตในพระสูตรที่ตรัสถึงการปกครองของมนุษย ก็ตรัส
วา แตเดิม มนุษยยังไมมีการปกครอง ตอมามีผูคนจํานวนมากขึ้น และมี
ผลประโยชนเกิดขึ้น ซึ่งในยุคแรกเปนเรื่องของพืชผลในที่ดิน จึงมีการจัด
แบงสรรปนเขตที่ดิน และตอมาก็เกิดมีการขัดแยงแยงชิงผลประโยชนในที่
ดินนั้น จึงมีการตั้งผูปกครองขึ้นมา
ดวยเหตุนี้ ในพระพุทธศาสนาจึงเลาประวัตกิ ารเกิดขึน้ ของผูป กครอง
โดยถือเปนเรื่องของวิวัฒนาการในสังคมมนุษย (ที.ปา.๑๑/๖๑-๖๓/๙๙–๑๐๑) ตาง
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๖๑

จากในศาสนาพราหมณที่ถือวา พระพรหมเทพเจาจัดตั้งกําหนดผูปกครอง
มาให และเมื่อมีการปกครอง ก็ตองมีกฎเกณฑขอบังคับ อยางนอยก็คือ
ขอตกลงกัน จึงมีสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย (กฎหมายนี้ศาสนาพราหมณก็วา
เปนบัญญัติของพระพรหมเชนกัน)
ขอกําหนดของกฎหมาย หรือสิกขาบทในวินัย ทานบัญญัติไวก็เพื่อ
ใหไดผลตามหลักการ ดังวัตถุประสงคทั้ง ๑๐ ประการ ที่กลาวแลวขางตน
ซึง่ พูดไดวา ขอสุดทาย คือ ขอ ๑๐ เปนขอที่คุมและคลุมทั้งหมด
วัตถุประสงคขอที่ ๑๐ ตามคําบาลีวา “วินยานุคคฺ หาย” แปลวา
เพื่ออุดหนุนหรือคํ้าจุนวินัย หมายความวา บัญญัติสิกขาบท คือตรา
กฎหมายขึ้น ก็เพือ่ คํ้าจุนระบบที่จัดตั้งไว หรือพูดอีกความหมายหนึ่งวา
เพื่อเกื้อหนุนการปกครอง
เมือ่ ผลเปนไปตามวัตถุประสงคทงั้ ๑๐ ประการนัน้ ก็จะเกิดสภาพ
เอือ้ โอกาสและเกื้อหนุนใหสมาชิกทุกคนของสังคม/สังฆะ สามารถพัฒนา
ชีวิตสคู วามดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป ดังกลาวขางตน
หันกลับมาพูดเรื่องการบัญญัติสิกขาบทวา ตอมามีเหตุไมดีไมงาม
เกิดขึ้นซึ่งพระสงฆและประชาชนติเตียน พระพุทธเจาจึงทรงเริ่มบัญญัติ
สิกขาบท ในการบัญญัติสิกขาบทแตละขอ หรือแตละมาตรานี้ พระพุทธ
เจาทรงปฏิบัติตามลําดับทํานองนี้ คือ
๑. มีพระภิกษุทําเรื่องเสียหายเกิดขึ้น
๒. ประชาชนหรือพระสงฆกลาวติเตียนวาเปนสิ่งเสียหาย ไมดีไม
งามแลว เรื่องมาถึงพระพุทธเจา
พระสงฆเองถือเปนหนาที่ พอไดยินประชาชนโจษขานวาพระองค
นั้นองคนี้ประพฤติไมเหมาะ ก็จะมีพระนําความมากราบทูลพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ทรงเรียกประชุมสงฆ ใหพระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกัน
และเรียกตัวบุคคลที่ทําความผิดเสียหายนั้นมาซักถามในที่ประชุม เมื่อ
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ยอมรับวาเปนความจริงแลว พระพุทธเจาจะทรงชี้แจงโทษความเสียหาย
วาการกระทํ านั้นไมดีไมถูกตองอยางไร ขัดกับหลักการของพระพุทธ
ศาสนาอยางไร เมื่อชี้แจงเสร็จแลวจึงตรัสวาจะทรงบัญญัติสิกขาบท โดย
ทรงแถลงวัตถุประสงค ๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท แลวจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท วา
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดง
(เปนหลักอางอิง) ดังนี้วา . . .”
โดยนัยนี้จึงเกิดเปนขอบัญญัติที่เรียกวาสิกขาบท ขึ้นมาทีละขอ
สิกขาบทแตละขอนัน้ มีบญ
ั ญัตติ น เดิมกอน หากตอมาปรากฏวายังไมเหมาะ
เชนควรมีขอ ยกเวน และจะทรงปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม ก็ทรงเรียก
ประชุมสงฆอีก แลวตรัสชี้แจงเหตุที่เกิดขึ้น และปรับแกสิกขาบทนั้นใหม
การบัญญัติครั้งแรก เรียกวา มูลบัญญัติ หรือบัญญัติเดิม สวนขอ
แกไขเพิม่ เติม เรียกวา อนุบญ
ั ญัติ สิกขาบทบางสิกขาบทจึงมีทงั้ มูลบัญญัติ
และอนุบัญญัติ และอนุบัญญัตินั้นอาจจะมีหลายครั้งดวย
ขอยกตัวอยางเชน ครัง้ หนึง่ พระภิกษุเดินทางไปกับภิกษุณี ประชาชน
ติเตียนวา พระเดินทางไปกับภิกษุณี สงสัยวาจะเปนสามีภรรยากัน ชาวบาน
โจษขานกันไป ติเตียนใหเสียหาย พระพุทธเจาทรงเรียกประชุมสงฆและ
ดําเนินขั้นตอนตามแบบแผน แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ไมใหพระภิกษุ
เดินทางไกลไปไหนกับภิกษุณี นี้เปน มูลบัญญัติ
ตอมาปรากฏวา เมื่อมีการเดินทาง ภิกษุไมยอมเดินทางรวมกับ
ภิกษุณี และเมื่อแยกกันเดินทาง ภิกษุณีถูกประทุษราย เกิดปญหาเปน
เรือ่ งมาถึงพระพุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆ และทรงบัญญัติสิกขาบทแกไข
เพิม่ เติมจากมูลบัญญัติวา ไมใหเดินทางรวมกัน เวนแตสมัย คือ เมื่อมีเหตุ
อันสมควร ไดแก หนึ่ง เดินทางไปกับกองคาราวาน สอง มีภัยอันตราย
(วินย.๒/๔๕๒/๒๙๐) ขอที่บัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหมนี้เรียกวา อนุบัญญัติ
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กฎหมายที่แทประสานประโยชนของบุคคลกับสังคม
และประสานสมมติของมนุษย เขากับความจริงแทของธรรมชาติ
ขอยํ้าวา วินัยที่เราเรียกวากฎหมายนั้น ไมถือความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมาย แตเปนการสรางสภาพเอือ้
คือ เพื่อใหมีความสงบเรียบรอย ที่จะชวยเกื้อหนุนใหบุคคลแตละคนมี
โอกาสพัฒนาชีวิตสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป คือ เปนการสรางสภาพเอื้อ
ตอการศึกษานั้นเอง
เพราะฉะนั้น เราจึงพูดวา การที่มีกฎหมายหรือมีวินัยนี้ ก็เพื่อเปน
เครื่องสรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะพัฒนาตน คือพัฒนาความสามารถที่
จะมีชวี ติ ทีด่ ี เพราะเราถือวา มนุษยเปนสัตวทตี่ อ งเรียนตองศึกษา ไมใชวา
มนุษยจะมีชีวิตที่ดีไดเลยทันที และยิ่งกวานั้น ยังมีคุณคาดีงามสูงสงขึ้นไป
ทีช่ วี ิตมนุษยควรจะไดจะถึงยิ่งขึ้นไปๆ อีก
เปนอันวา การตั้งกฎเกณฑ หรือกติกาสังคมนี้
๑. เพื่อสรางสภาพทีม่ นุษยจะอยูก นั ดวยความสงบเรียบรอยเปนอันดี
๒. เพือ่ ใหสภาพทีส่ งบเรียบรอยนัน้ เปนเครือ่ งเกือ้ หนุนตอการทีม่ นุษย
เหลานัน้ ทุกๆ คนจะเขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ๆขึน้ ไป คือเปนการสราง
สภาพเอือ้ ตอการทีบ่ คุ คลจะไดพฒ
ั นาความสามารถทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ ี
กฎหมายไมไดมขี นึ้ เพียงเพือ่ สรางสภาพเอือ้ ตอการมีชวี ติ ทีด่ เี ทานัน้ แต
สรางสภาพเอือ้ ตอการทีเ่ ขาจะพัฒนาความสามารถทีจ่ ะมีชวี ติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ไปดวย
มองในแงของพระพุทธศาสนา ขอหลังนี้สําคัญกวา คือการจัดสรร
สภาพที่เอื้ อตอการที่บุคคลจะไดพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี
เพราะเราถือตามความจริงของธรรมชาติวามนุษยเปนสัตวที่ตองเรียนรู
ตองฝก ตองศึกษา จึงจะสามารถมีชีวิตที่ดีงามตอไป
ถามองงายๆ เราอาจจะคิดวา ขอใหกฎหมายสอดคลองกับหลักศีล
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ธรรมก็แลวกัน เมื่อคนมีศีลธรรมไดก็ดีแลว คือเรายอมรับวาศีลธรรมเปน
หลักที่ดีอยูแลว เราจึงคิดวาจะทําอยางไรใหศีลธรรมมีผลปฏิบัติในสังคม
เพราะวาหลักเกณฑของศีลธรรมนั้นไมมีเครื่องบังคับ อาจจะไมไดผล จึง
ตองเอากฎหมายมาชวย
ยกตัวอยางเชน เราถือวาศีล ๕ ดีแลว ถาคนประพฤติตามศีล ๕
หมด สังคมก็เรียบรอย แตทําอยางไรจะใหคนประพฤติตามศีล ๕ นั้น ก็
ตองตรากฎหมาย รัฐก็เอาใจใสวางกฎเกณฑกติกาขอบัญญัติขึ้นมา เพื่อจะ
ใหศลี ธรรมไดผล กฎหมายจึงสอดคลองกับระบบศีลธรรม
แตทจี่ ริง ลึกลงไปไมใชเพียงแคนั้น ศีล ๕ ก็เปนขอฝกคน คือแตละ
ขอเปนเพียงสิกขาบทเทานั้น เราจะเอากฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล ๕ ยัง

ไมถกู แตทําอยางไรจะเอากฎหมายมาชวยใหคนพัฒนาตนใหมีศีล ๕ หรือ
สรางสภาพเอื้อตอการที่คนจะ(พัฒนาตนให)มีศีล ๕ เพือ่ จะไดสามารถเขา

ถึงชีวติ ทีด่ ีงามยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น เราจะตองมุงในแงวา จะทําอยางไร
ใหคนมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีตางหาก เราตองการอันนี้
เมือ่ มองในแงนจี้ งึ ถือวา การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการศึกษา
เพื่อใหคนพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดี เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
การจัดระบบกิจการอะไรตางๆ ของสังคมจะมีจุดหมายรวมอยูที่นี่
ในเรื่องนี้ สังคมจะตองเอาอยางใดอยางหนึ่งในการที่จะตองมีจุด
หมายที่ดีงามชัดเจน ถาไมมีการสรางความรูความเขาใจและกําหนดจุด
หมายที่ชัดเจนไว ก็จะมีจุดหมายที่ไมรูตัว ซึ่งเปนการเสี่ยงตออันตราย
เพราะอาจจะเปนจุดหมายที่ไมเคยนึกถึงและไมเคยยกขึ้นมาตรวจสอบ
และกลายเปนจุดหมายที่ผิดพลาดก็ได
ทุกคนมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยูในใจของตน
อยางใดอยางหนึ่ง แมไมไดพูดออกมาและไมชัดแกตนเอง แตเวลาตัดสิน
ใจทุกครัง้ จะตองมีความเขาใจนีแ้ ฝงกํากับอยูเ บือ้ งหลัง ถาความเขาใจและ
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ความมงุ หมายนีไ้ มไดรบั การพัฒนาและไมเคยจับยกขึน้ มาตรวจสอบ ก็อาจกอ
ความผิดพลาดได และก็จะกลายเปนการสรางผลรายแกสงั คมโดยไมรตู วั
เปนอันวา เมือ่ เราจะสรางสภาพเอือ้ อยางทีว่ า นี้ เราก็จงึ จัดตัง้ ชุมชน
ขึ้นมา ชุมชนที่มีสภาพเอื้อตอการศึกษาของคนคืออยางไร ถาใชศัพทพระ
ก็คือ “ชุมชนแหงกัลยาณมิตร”
หมายความวา บุคคลทีม่ าอยูด ว ยกัน เริม่ ตัง้ แตองคพระศาสดาหรือ
ผนู าํ เปนกัลยาณมิตรคือผทู จี่ ะชวยเกือ้ หนุนผอู นื่ ในการทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ไดดี
ใหเปนชีวติ ทีเ่ จริญงอกงามมีความสุขยิง่ ขึน้ พระภิกษุทงั้ หลายที่มาอยดู ว ย
กัน ก็คอื มาชวยกัน มาเอือ้ ตอกัน มาอุดหนุนกัน ใหแตละบุคคลพัฒนาตนให
เขาถึงชีวติ ทีด่ งี ามยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ เราจึงสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตรขึน้
ดวยการกําหนดวางหรือบัญญัติสิกขาบทเหลานี้ สิกขาบททั้งหลาย
จึงเปนทั้งขอฝกคน และเปนเครื่องมือสรางชุมชนแหงกัลยาณมิตร ให
บุคคลที่เขามาอยูรวมกันเปนปจจัยเอื้อตอกัน ในการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม ก็
คือ เพื่อการศึกษานั่นเอง
เพราะฉะนั้น สังฆะ คือชุมชนนี้ จึงมีประโยชนที่จะใหชีวิตของแตละ
บุคคลไดรับประโยชนจากสังฆะ เมื่อแตละคนไดประโยชนจากสังฆะ แตละ
คนนั้นก็ตองเปนสวนประกอบหรือสวนรวม ที่จะตองชวยเอื้อเฟอเกื้อตอ
สังฆะดวยเชนกัน เปนการเอื้อตอกันระหวางสังคมกับบุคคล ไมใชขาง
เดียว คือ ไมใชบุคคลเพื่อสังคม หรือสังคมเพื่อบุคคล
เราสรางสังคม/สังฆะขึ้นมา เพื่อใหมีสภาพเอื้อตอการที่บุคคลนั้นจะ
พัฒนาตัวไดดวยดีสูการเขาถึงชีวิตที่ดีงาม และสังฆะนั้นจะดํารงอยูดวยดี
ก็ดว ยการที่บุคคลแตละคนนั้นเปนสวนรวมที่ดี เพราะฉะนั้น จึงมีหลักการ
และบทบัญญัติวา แตละบุคคลจะตองมีความสัมพันธกับสังคม/สังฆะที่เปน
สวนรวมนั้นอยางไร และก็จะมีหลักการขึ้นมาอยางหนึ่งในแงที่เกี่ยวกับ
วินัยวา พระภิกษุจะตองถือสังฆะเปนใหญ คือถือสวนรวมเปนใหญ

๖๖

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

มีพระดํารัสของพระพุทธเจาเองวา
“เราเคารพธรรม (คือถือหลักการแหงความจริงความถูก
ตองดีงาม ตัวกฎธรรมชาติ) แตเมื่อสงฆเติบใหญขึ้น เราก็
เคารพสงฆดวย”
(องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๑๒๕)
เพราะฉะนั้น เมื่อสังฆะคือชุมชนสงฆขยายใหญขึ้น พระพุทธเจา
จึงทรงมอบอํานาจใหสงฆ ตอนแรกพระพุทธเจาทรงตั้งสังฆะขึ้น พระองค
ทรงบวชใหแกผูขอเขามาในสังฆะ ดวยพระองคเอง ใครตองการจะเขามา
ในสังฆะ พระองคก็ทรงรับเอง ทรงพิจารณาคุณสมบัติเอง แตเมื่อสังฆะ
ใหญขึ้น พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหสงั ฆะบวช จึงตองตั้งกฎเกณฑและ
ระเบียบการดําเนินการในการบวชขึ้นมา เชนวา
๑. ตองมีที่ประชุม องคประชุมตองมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป คือกําหนด
องคประชุม
๒. ตัวผูที่ขอบวช ตองมีคุณสมบัติดังนี้ๆ
๓. มีวิธีดําเนินการบวช เชน เมื่อเริ่มการประชุม จะตองมีภิกษุรูป
หนึง่ ที่มีสติปญญาความสามารถ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุม เปนผู
ซักถามคุณสมบัติของผขู อเขามาเปนสมาชิกใหม ทั้งซอมขางนอกที่ประชุม
แลวซักถามเอาจริงในที่ประชุม ใหที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบวาผูนี้มีคุณ
สมบัตทิ ี่จะบวชไดหรือไม จะยอมรับเขาสูสงฆไดหรือไม
พรอมนั้นก็ใหมีอุปชฌายเปนตัวประกันที่จะใหความมั่นใจแกสงฆวา
ผูท เี่ ขามาบวชนั้นจะไดรับการศึกษาอยางแนนอน ไมเควงควางเลื่อนลอย
นีค้ ือการบวช ซึ่งเปนเรื่องของสังฆกรรม แตมาปจจุบันนี้มักเหลือ
เพียงเปนพิธี จนกระทั่งผูที่เขาไปรวมกิจกรรมนั้นไมรูวาทําอะไรกัน แตที่
จริงคือการรับสมาชิกใหม ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
เนือ่ งจากพระพุทธเจาเองทรงใหถอื สังฆะเปนใหญ พระองคกเ็ คารพ
สงฆ จึงทรงมอบอํานาจใหสงฆดาเนิ
ํ นการ เริม่ แตกาหนดให
ํ
มอี งคประชุมวา
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๖๗

การทีจ่ ะทํากิจการระดับนี้ตองใชองคประชุมเทานี้ เชน ถาสวดปาติโมกข
ตองใช ๔ รูปขึ้นไป ถารับกฐินตอง ๕ รูปขึ้นไป ถาจะบวชภิกษุตอง ๑๐ รูป
ขึน้ ไป ตอมาก็มีอนุบัญญัติวาในถิ่นไกลชายแดน ที่เรียกวาปจจันตประเทศ
หาพระยาก และพระที่จะไปก็เปนผูที่ไดผานการฝกอบรมมาดีพอสมควร
แลว จึงยอมลดหยอนใหวา ใหองคประชุมมีพระเพียง ๕ รูปได เปนตน
ทีว่ า มานี้ เปนเรื่องชีวิตของสงฆ แตขอสําคัญก็คือ ใหภิกษุถือสงฆ
เปนใหญ พระพุทธเจาก็ทรงเคารพสงฆ เพราะฉะนั้นพระภิกษุจะตองถือ
ประโยชนสวนรวมเปนใหญ
พระภิกษุ แมแตเปนพระอรหันต เมื่อมีกิจการของสวนรวมเกิดขึ้น
ถาไมมาเขาที่ประชุม ก็อาจถูกลงโทษ มีพระอรหันตถูกที่ประชุมลงโทษใน
ประวัติของพระพุทธศาสนาหลายองค อยาไดนึกวาพระอรหันตพนโทษ ใน
แงของธรรมทานพนโทษคือไมมีกิเลส แตในแงของวินัยไมพน
วินัยตั้งอยูบนฐานของธรรม และเพื่อธรรม แตแยกออกเปนคนละ
เรื่องกัน ธรรมเปนเรื่องของความจริงแทในธรรมชาติ สวนวินัยเปนเรื่อง
ของสมมติเพื่อหนุนธรรม แตสมมติไมจําเปนตองรอธรรม
คนทํากรรมชั่ว ฝายธรรมวามีกฎธรรมชาติเปนกฎแหงกรรม เขาจะ
ไดรับผลตามกรรมของเขา แตวินัยไมรอ วินัยจึงตั้งกรรมสมมติขนึ้ มา
และนําผูกระทําความผิดเขามาในกลางที่ประชุมและลงโทษ วินัยไมรอ
ธรรม จึงไมรอกรรมตามธรรมชาติ วินัยจึงจัดการทันที
ในเรื่องนี้ยังมีชาวพุทธที่เขาใจไมคอยถูกตองวา ใครทํากรรมชั่ว
เราไมตองทําอะไร เดี๋ยวเขาก็ตองรับผลกรรมของเขาเอง การมองอยางนี้
แสดงวาพลาดแลว
ในพระพุทธศาสนามีหลักการ ๒ อยาง คือ ธรรม กับ วินัย ในเรื่อง
ของสังคม ถาผิด วินัยจัดการทันที หมายความวา วินัยมีวิธีดาเนิ
ํ นการ
เพือ่ ใหธรรมสําเร็จเปนผลในสังคม มิฉะนั้น ในที่สุด ถาเราไมเอาใจใส การ
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ปฏิบตั ติ ามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไป และสังคมก็จะคลาดจากธรรม
อยางไรก็ตาม จะตองทําความเขาใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ
แทจริงนั้น ที่พูดวา “วินัยไมรอธรรม” เชน เมื่อมีภิกษุทําความผิด วินัย
และสงฆจะไมรอใหกรรมแทตามกฎธรรมชาติแสดงผล แตสงฆจะนําเอา
กรรมสมมติตามวินัยมาใชจัดการกับภิกษุนั้นทันที การที่พูดอยางนี้นับวา
เปนสํานวนพูดในระดับหนึ่ง
จะตองไมเขาใจผิดไปวามนุษยแยกตัวเองพนเหนือกฎธรรมชาติได
เพราะวาการจัดตั้งตางๆ โดยสมมติ และปฏิบัติการตางๆ ในทางวินัยทุก
อยางนั้น แทที่จริงก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย ที่นําเอาปจจัยใน
ฝายของตนเองเขาไปเปนสวนรวมในกระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรม
ชาติ เพื่อใหบังเกิดผลดีแกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา
พูดอีกอยางหนึง่ วา วินยั หรือระบบสมมติทงั้ หมด ก็คอื การทีม่ นุษย
นําเอาปญญาและเจตจํานง ซึง่ เปนคุณสมบัตธิ รรมชาติอนั วิเศษทีต่ นมีอยู มา
เพิม่ เขาไปเปนปจจัยพิเศษในกระบวนการแหงเหตุปจ จัยของธรรมชาติ เพือ่
ใหกระบวนการของเหตุปจ จัยนัน้ ดําเนินไปในทางทีจ่ ะกอใหเกิดผลดีแกชวี ติ
และสังคมของตน โดยสอดคลองกับปญญาและเจตจํานงของมนุษยนนั่ เอง
ปญญา และ เจตนาหรือเจตจํานงทีป่ ระกอบดวยคุณสมบัตติ า งๆ นัน้
ก็เปนธรรมชาตินนั่ เอง แตเปนธรรมชาติดา นนามธรรม และเปนธรรมชาติ
สวนพิเศษ ซึง่ เกิดขึน้ ดวยการฝกศึกษาพัฒนาทีเ่ ปนศักยภาพของมนุษย
พูดสัน้ ๆ วา วินยั คือการนําเอาปญญาและเจตนาทีเ่ ปนธรรมชาติ
พิเศษของมนุษย เขาไปรวมเปนปจจัยทีจ่ ะผันแปรกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยของธรรมชาติ ใหเปนไปในทางทีจ่ ะเกิดผลดีแกตนในเชิงสังคม
ความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย ทีท่ าให
ํ เกิดวัฒนธรรมและ
อารยธรรมขึน้ มา อยูท นี่ ี่ ถามนุษยไมรจู กั ใชคณ
ุ สมบัตเิ หลานีใ้ หเปนปจจัย
ความเปนมนุษยจะมีประโยชนอะไร
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๖๙

การที่กิจกรรมตางๆ ที่เกิดจากปญญาและเจตจํานง/เจตนาของ
มนุษย จะเปนปจจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะชักนําใหกระบวน
การแหงเหตุปจจัยทั้งหลายดํ าเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีแกมนุษย
ตามความตองการของปญญาและเจตจํานงไดจริงนั้น ยอมเปนขอเรียก
รองหรือบังคับอยใู นตัววา มนุษยจะตองพัฒนาปญญาและเจตจํานงในจิตใจ
ของตนอยตู ลอดเวลา เพือ่ พัฒนาปจจัยตางๆ ใหนาไปส
ํ ผู ลทีต่ อ งการไดจริง
ขอยอนกลับไปยําว
้ า บุคคลตองเกือ้ หนุนตอสังฆะ โดยเคารพสงฆ
คือถือสงฆเปนใหญ การทีอ่ ยูร ว มกันในสังคมจะตองสงเสริมความเขมแข็งมัน่
คงของสังคมหรือสังฆะนัน้ แลวสังฆะจะไดมารองรับหนุนบุคคลนัน้ ใหเจริญ
เติบโตขึ้นไปได ถาสังฆะไมเจริญมั่นคง ก็จะไมเอื้อใหบุคคลเจริญเติบโต
เพราะฉะนัน้ จึงใหถอื หลักการเรือ่ งถือสงฆเปนใหญและหลักการเรือ่ งความ
สามัคคีเปนสําคัญ ตามหลักทีเ่ รียกวา “สังฆสามัคคี” แปลวา ความพรอม
เพรียงของสงฆ ถาสงฆไมมคี วามสามัคคีแลว สภาพชีวติ และระบบความเปน
อยูก็จะไมเอื้อตอการพัฒนาของบุคคล เพราะฉะนั้นจึงตองมีความสามัคคี
ขอยําเรื
้ อ่ งความสามัคคีอกี หนอยวา สามัคคีมคี วามสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับชีวิตหมู หรือการอยูรวมกันเปนสังคม (เชน ขุ.อิติ.๒๕/๑๙๗/๒๓๘) โดย
เฉพาะในระบอบประชาธิปไตย สามัคคีกค็ อื ความพรอมเพรียงกัน ความ
รวมแรงรวมใจกัน และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เรียกวา เอกีภาพ
(แตไทยเรานิยมใชวา เอกภาพ)
โดยทั่วไป เราจะมองเห็นคุณคาและความสําคัญของความสามัคคี
ในแงของความมีพลัง คือเปนการรวมกําลังกัน ตรงขามกับความแตกแยก
ขัดแยงที่ทําใหสูญสิ้นกําลัง เมื่อสามัคคีกัน คน ๒ คน มารวมกับคนอีก ๒
คน ก็เทากับ ๒+๒ เปน ๔ แตถาขัดแยงแตกแยกกัน คน ๒ คน มาพบกับ
คนอีก ๒ คน ก็เทากับ ๒-๒ เปน ๐
คุณคาแทของสามัคคีทสี่ าคั
ํ ญมาก ซึง่ เปนพืน้ ฐานของวินยั และประชาธิปไตย
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ก็อยางทีก่ ลาวขางตน คือ ทําใหสงั คมเกิดมีคณ
ุ ประโยชนตามความหมาย
ของมัน โดยเปนสภาพเอื้ออํานวยโอกาสแกทุกคนที่จะดํารงชีวิตของตน
อยูด วยดี สามารถพัฒนาชีวิตของตนใหเขาถึงประโยชนสุขยิ่งขึ้นไป
แตลึกลงไปอีก คุณคาและความหมายของสามัคคีที่มักไมไดนึกถึง
กัน ก็คือ สามัคคีเปนฐานรองรับสมมติไว ถาไมมีสามัคคี สมมติก็อยูไมได
อารยธรรมก็สั่นคลอน เพราะสังคมมนุษยดําเนินไปไดดวยสมมติ และ
สามัคคีก็รองรับสมมติไว โดยทําใหคนยอมรับตามสมมตินั้น
ถาคนไมสามัคคีกนั ก็จะเกิดการไมยอมรับตามสมมติ เชน ไมยอม
รับกรรมสิทธิ์ของผูอื่นหรือของคูกรณีที่ขัดแยงกัน ไมยอมรับสิทธิตางๆ
ของคนพวกอืน่ ฝายอืน่ ไมยอมรับกฎเกณฑกติกา ตลอดจนกฎหมาย จึงทําให
เกิดความสับสนวนุ วายระสํ่าระสาย จนถึงอาจจะทําใหสังคมดํารงอยูไมได
ในทางกลับกัน ถาสมมติไมตั้งอยบู นฐานแหงธรรม หรือไมเปนไป
ตามธรรม ก็จะทําใหคนทะเลาะวิวาทกัน ไมสามารถรวมจิตรวมใจกัน และ
ยอมรับสมมตินั้นไมได แลวความขัดแยงแตกสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ถาเปน
ไปอยางรุนแรงหรือแพรหลาย ก็จะนําไปสคู วามเสือ่ มสลายของสังคม
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ที่จะใหสมมติที่เปนหลักของสังคมตั้งอยูบน
ฐานแหงธรรม และเปนไปโดยชอบธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคี แมหาก
วาสมมตินั้นขัดตอผลประโยชนของบุคคลบางคน แตถาสมมตินั้นชอบ
ธรรม มีธรรมเปนฐานรองรับ เขาก็ไมอาจปฏิเสธสมมตินั้นได พรอมกันนั้น
ก็ตองมีการพัฒนาคนอยูเสมอเพื่อใหรวมสามัคคีในการที่จะยอมรับและ
ปฏิบัติตามสมมติที่ชอบธรรมนั้นๆ
ถาคนไมยอมรับความจริงในธรรมดาของธรรมชาติ เขาก็จะไดรับ
ผลรายตามเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติ แตถาเขาไมยอมรับสมมติ เขาก็จะ
แตกสามัคคีกันในสังคมมนุษยเอง และผลรายก็เกิดแกเขาเนื่องจากความ
แตกสลายของสังคมของเขานั้น
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พระพุทธเจาตรัสยํ้าเรื่องสามัคคี ในทางสังคมนั้น นอกจากบัญญัติ
สิกขาบทแลว ก็มีหลักการในดานธรรมที่จะอุดหนุนวินัยดวย พรอมทั้งใน
ทางวินัยก็ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเพื่อสรางความสามัคคี
ดังนั้น ถาพระเกิดทะเลาะกันขึ้นจึงตองมีวิธีระงับอธิกรณ คือ
ดําเนินคดี เพือ่ ตัดสินความผิด และลงโทษกัน ใหเสร็จสิน้ ไป ไมใหตอ งรออยู
อยางนัน้ และถามีคดีเกิดขึน้ แตไมดาเนิ
ํ นการ ก็ตอ งเอาผิดกับพระทีไ่ มดาเนิ
ํ น
การอีก จะไปอางวารอใหกรรมจัดการ ไมมีทาง วินัยไมรอดวย วินัยก็มี
กรรมที่จะนํามาใชจัดการไดทันที (ดูเรื่องสังฆกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึงนิคคหกรรมจํานวนมาก ในพระวินัยปฎก)
เปนอันวา กรรม มี ๒ แบบ คือ
๑. กรรมในธรรม ที่เปนกฎธรรมชาติ
๒. กรรมในวินัย ทีม่ นุษยสรางขึ้นโดยสมมติ
ในทางวินยั ถาพระทําผิด ชุมชนคือสงฆ ก็มีกรรมสมมติทพี่ ระพุทธเจา
ทรงบัญญัติไวเปนสิกขาบท ที่จะนํามาใชจัดการไดทันที และตองจัดการ
โดยไมรอกรรมในกฎธรรมชาติ
ทั้งนี้เพราะวา ถึงตอนนี้ เราไดนําเอากรรมสมมติ ทีเ่ กิดจากปญญา
และเจตนาของมนุษย มาเปนปจจัยรวมทีเ่ พิม่ เขาไปเปนกรรมในกฎธรรม
ชาติดว ยแลว

-๒หลักแหงปฏิบัติการ
ถาคนอยูในหลักการ ก็ไมตองมีกฎหมาย
ถากฎหมายไมใชเพื่อหลักการ ก็ไมควรใหเปนกฎหมาย
กฎหมายแมจะมีความสํ าคัญ แตก็ไมเพียงพอและไมเปนหลัก
ประกันวาจะทําใหชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได โดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตย ที่มีและยอมรับความแตกตางหลากหลายของประชาชน
คนจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักการพื้นฐานและจิตใจที่
เขากันได เชน ไมแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกันดวยเรื่องชนชั้น ผิวพรรณ
เชื้อชาติ และลัทธิศาสนา มีความเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
เปนตน สังคมจึงจะมีความมั่นคงยั่งยืนอยูได
ฉะนัน้ สามัคคีหรือเอกีภาพจึงเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการดํารงรักษาสังคม และจะตองมีหลักความประพฤติปฏิบัติตางๆ ที่จะ
ทําใหเกิดความสามัคคีเชนนั้น
การทีส่ งั คมบัญญัตวิ นิ ยั คือกฎหมายตางๆ ขึน้ ก็เพือ่ มาหนุนใหคน
ดํารงอยใู นหลักการตางๆ เหลานัน้ อันจะทําใหสงั คมหรือสังฆะมีความเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันแลวจะไดมคี วามมัน่ คงยัง่ ยืนและมีสนั ติสขุ ตามวัตถุประสงค
หลักการตางๆ เพื่อดํารงรักษาสังคมนั้น เทากับเปนสาระหรือ
เจตนารมณของกฎหมาย ถาคนยึดถือและปฏิบัติตามหลักการเหลานั้น ก็
แทบจะพูดไดวาไมจําเปนตองมีกฎหมาย นอกจากในความหมายวาเปนขอ
หมายรอู ยางที่กลาวขางตน หลักการตางๆ เหลานี้ นอกจากนํามาเปน
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หลักในการบัญญัติขอกฎหมายแลว บางทีก็มอี ยูในรูปที่เปนคติธรรมหรือ
หลักคําสอน
ธรรมที่เปนหลักการทั่วไปซึ่งไมไดบัญญัติไวเปนสิกขาบทในทางวินัย
มีหลายอยาง ที่เปนเครื่องสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในชุมชนแหง
กัลยาณมิตร เชน หลักสาราณียธรรม เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนหลักการ
ของประชาธิปไตย ขอยกมาเปนตัวอยาง หลัก สาราณียธรรม ๖ ประการ
(สารณียธรรม ก็เรียก) คือ
๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ทําตอกันดวยเมตตา ทําดวยใจ
รักหวังดี เชน เมื่อมีเรื่องที่ตองจัดทํา หรือมีงานสวนรวม ก็มาชวยเหลือ
รวมมือกัน พรอมเพรียงกันทําเพื่อประโยชนสวนรวม ดวยหวังดีที่จะให
เกิดประโยชนสุขตอกัน
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดตอกันดวยเมตตา พูดดวยใจรัก
หวังดี มีปยวาจา ชวยแกปญหา มุงใหเกิดความสามัคคีและประโยชนสุข
รวมกัน
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คดิ ตอกันดวยเมตตา คิดดวยใจรัก
หวังดี คิดในทางที่จะแกไขปญหา ในทางสมัครสมานประสานสงเสริม หรือ
เอื้อเฟอชวยเหลือสนับสนุนกันเพื่อจุดหมายที่ดีงาม ยิ้มแยมแจมใสตอกัน
๔. สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช หลายคนเขาใจผิดวา พระ
พุทธศาสนาไมเอาใจใสเรื่องวัตถุ แตแทจริงพระพุทธศาสนาใหความสําคัญ
กับเรื่องลาภหรือผลประโยชนหรือดานเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง ถือวาตอง
จัดสรรใหเรียบรอยชอบธรรม แตใหอยูในขอบเขตที่เรียกวาเปน ปจจัย
เพราะฉะนั้น เรื่องการแบงปนลาภและเอื้อเฟอกัน รวมถึงเรื่องการจัดสรร
ผลประโยชน จึงเปนขอสําคัญอยางหนึ่งในหลักการอยูรวมกัน
๕. สีลสามัญญตา เสมอสมานกันโดยศีล ตั้งอยูในหลักความ
ประพฤติเสมอกัน คลายกับที่พูดวามีความเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย
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ทุกคนตอหนาวินัยแลวเสมอกันทั้งหมด แมแตเปนพระอรหันตก็ไมยกเวน
นอกจากมีกฎยกเวนใหเปนสิกขาบทโดยเฉพาะ จึงจะพนโทษทางวินัย ใน
เรือ่ งของวินัยจะอางธรรมไมได วินัยกําหนดไวใหเสมอภาคกันและจึงตอง
พยายามประพฤติตัวใหเสมอกันโดยศีล ไมใหเปนที่รังเกียจแกชุมชน
๖. ทิฏฐิสามัญญตา เสมอสมานกันโดยทิฐิ หมายความวา ยึดถือ
หลักการพื้นฐานและอุดมการณของสังคมรวมกัน ในสังคมใดคนไมมีหลัก
การรวมกัน ก็จะดํารงเอกภาพไวไมได เชน ในสังคมประชาธิปไตย ถา
ประชาชนไมยึดถือหลักการแหงประชาธิปไตยรวมกัน ก็ถึงอวสาน เพราะ
ฉะนั้นสมาชิกจึงตองมีอุดมการณ และมีหลักการที่เปนทิฏฐิพื้นฐานรวมกัน
ธรรม ๖ ขอนี้เปนหลักแหงความสามัคคี ในระหวางบุคคลก็เปนปย
กรณ แปลวาสรางความรักกัน ครุกรณ สรางความเคารพกัน สารณียะ ทํา
ใหระลึกถึงกัน หรือยึดเหนี่ยวใจกันไว และในแงสวนรวมก็เปนไปเพื่อ
สังคหะ คือทําใหรวมคนเขาเปนหมูอยูได เพื่ออวิวาทะ ทําใหไมวิวาทกัน
เพื่อสามัคคี คือพรอมเพรียงกัน และเพื่อเอกีภาพ ทีเ่ รียกวา เอกภาพ คือ
ทําใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีหลักการอื่นอีก เชน อปริหานิยธรรม คือธรรมที่จะ
ทําใหไมเสื่อม ซึ่งมี ๗ ขอ คือ
๑. ประชุมกันเนืองนิตย
๒. เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็อยูจนเลิก
โดยพรอมเพรียงกัน และเมื่อมีกิจสวนรวม คือสังฆกรณีย เกิดขึ้น ก็ตอง
พรอมใจกันทํา
๓. ไมถืออําเภอใจแลวบัญญัติอะไรตามใจตัว หรือลมเลิกถอนบท
บัญญัติอะไรตามใจชอบ
๔. เคารพนับถือยกยองบุคคลที่เปนหลัก ที่เรียกวา สังฆบิดร มอง
เห็นความสําคัญของถอยคําของทาน ในที่นี้ไมไดบอกวาตองเชื่อ แตภิกษุ
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ใดเปนเถระ เปนรัตตัญู หมายความวา ไดมีประสบการณยาวนาน มี
ความรูเปนหลัก ตองมองเห็นความสําคัญของถอยคําของทาน และให
สําคัญวาเปนสิ่งอันพึงฟง ไมลบหลูละเลยหรือมองขามไป
๕. ใหเกียรติและคุมครองสตรี ไมใหมีการขมเหงรังแกกุลกุมารี (นา
สังเกตวา สังคมไทยเวลานี้ไดทรุดลงไปไกลในเรื่องนี้ ถึงขั้นที่มีโสเภณีเด็ก
แพรหลาย อยางที่ไมเคยมีไมเคยเปน; สําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา ไมลุ
แกอํานาจตัณหา คือไมเห็นแกการบํารุงบําเรอปรนเปรอเสพบริโภคและ
ผลประโยชนสว นตัว ซึง่ สังคมคฤหัสถกค็ วรจะปฏิบตั ดิ ว ย)
๖. ใหความสําคัญแก เจดีย หรืออนุสาวรีย ซึ่งเปนสิ่งที่เคารพ เปน
ที่รวมใจของสังคม และเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดจิตสํานึกตอสวนรวม
(สําหรับหมูสงฆ ขอนี้ทานใชวา มีใจผูกพันใฝชอบเสนาสนะปา)
๗. จัดอารักขาคุมครองปองกันแกพระอรหันต หมายความวา พระ
สงฆ หรือนักบวชที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา เปนหลักใจ
ของประชาชน เปนตัวแทนของคุณธรรม เปนหลักของศีลธรรม เปนผู
รักษาธรรมไวใหแกสังคม ใหถือเปนหนาที่ของบานเมืองจะตองจัดการ
อารักขา คุมครองปองกัน และยินดีตอนรับทาน (ขอนี้สําหรับหมูสงฆ
ทานเปลี่ยนเปนวา ยินดีตอนรับเพื่อนสพรหมจารีที่ยังไมมา และตั้งใจตอ
ทานที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข)
สําหรับคฤหัสถ คือคนทั่วไปที่อยูในสังคมใหญ ยังมีหลักธรรมอีกชุด
หนึ่งเรียกวา สังคหวัตถุ แปลวา หลักการสงเคราะห คือหลักการยึดเหนี่ยว
ประสานหมูชนใหอยูในความสามัคคี ซึ่งมี ๔ ประการ (สังคหะ แปลวา
สังเคราะห หรือสงเคราะห ที่เราใชในความหมายวาชวยเหลือกัน แตคํา
ศัพทเดิมแปลวารวมเขาดวยกัน) หมายความวา ในการที่จะผนึกใหสังคมมี
ความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได คนจะตองมีธรรม ๔ ขอนี้ คือ
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๑. ทาน การให การเผื่อแผแบงปน มีลาภหรือผลประโยชนก็
กระจายเฉลี่ยกันไป
๒. ปยวาจา การพูดดวยใจรักหวังดี กลาวถอยคําสุภาพไพเราะ รู
จักใชวาจาแสดงนํ้าใจ ที่จะแกปญหาและชวยเหลือกัน
๓. อัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชน เอาเรี่ยวแรงกําลังความ
สามารถเขาชวยเหลือรวมมือกัน
๔. สมานัตตตา การเอาตัวเขาสมาน มีความเสมอภาค ทําตัวให
เขากันได โดยรวมสุขรวมทุกขกัน รวมกันเผชิญและแกปญหา ไมทอดทิ้ง
กัน ไมดูถูกดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน และไมเลือกที่รักผลักที่ชัง
สมํ่าเสมอสมานกันโดยธรรม
สังคหวัตถุ ๔ นี้ แปลเปนภาษางายๆ ในแงของการชวยเหลือกัน
เพื่อใหเกิดการประสานสังคม คือ
๑) ชวยดวยสิ่งของเงินทอง
๒) ชวยดวยถอยคํา เชน แนะนําคนใหรวู ธิ แี กปญหาของเขา ให
ความรู สัง่ สอนวิชาการ เพือ่ ใหสามารถแกไขบําบัดความทุกขยาก
๓) ชวยดวยเรี่ยวแรงกําลังความสามารถ
๔) ทําตัวเสมอสมาน คือ ทําตัวใหเขากันได โดยมีความเสมอภาค
กัน ปฏิบัติตอกันอยางเสมอหนาตามธรรม
ที่วามานี้เปนหลักที่จะรวมหมูชนใหอยูดวยกัน และทําใหสังคมมี
ความเจริญมั่นคง แตเปนหลักที่ไมไดบัญญัติเปนสิกขาบทในวินัย จึงไมมี
การกํ าหนดความผิดและไมมีการลงโทษ แตใหเปนหลักที่รูกันวาควร
ประพฤติปฏิบัติ
มีหลักปฏิบัติอีกชุดหนึ่ง ซึ่งพูดถึงกันมากวามีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับการดํารงรักษาสังคมใหมีความสงบเรียบรอย คือ ศีล ๕ และจะ
เห็นไดวา บทบัญญัตใิ นกฎหมายทัง้ แพงและอาญาแทบทัง้ หมด มีเจตนารมณ
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ตามหลักศีล ๕ นี้
อยางไรก็ดี พึงสังเกตวา ศีล ๕ นีท้ จี่ ริงเปนสิกขาบท แตเปนสิกขาบท
สําหรับคฤหัสถ (ในวินยั สําหรับพระภิกษุ ศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ นี้ กระจาย
แยกออกไปเปนสิกขาบทยอยๆ มากหลายขอ และรวมอยูในสิกขาบท
๒๒๗ ที่เราเรียกกันวาศีล ๒๒๗ ซึ่งมีบัญญัติความผิดแกผูละเมิด)
ในสังคมของชาวพุทธนั้น พระพุทธเจาไมไดทรงกําหนดความผิด
และการลงโทษไวแกผลู ะเมิดศีล ๕ เราพูดไดวาทางพระศาสนายกศีล ๕ นี้
ใหเปนเรื่องของสังคมคฤหัสถ โดยเฉพาะทางฝายรัฐจะนํามาจัดแยกซอย
เปนขอกําหนดยอยๆ ลงไป ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละ
ถิน่ ฐานและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตางกันไป แลวกําหนดความผิดและการ
ลงโทษตามที่เหมาะสมตามธรรม และเทาที่เปนมาจะเห็นไดวา กฎหมาย
โดยทั่วไปในขั้นพื้นฐานมีสาระสําคัญเพื่อจะดํารงรักษาศีล ๕ หรือเพื่อดูแล
ไมใหคนละเมิดสิกขาบท ๕ ขอนี้
โดยนัยนี้ ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) จึงเปนหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อชวย
ใหสงั คมอยใู นความสงบเรียบรอย แตการทีส่ งั คมจะกาวไปสจู ดุ หมายแหง
การพัฒนาที่ถูกตองดีงามแทจริง จะตองใหคนพัฒนาขึ้นไปเหนือกวาศีล ๕
ทีเ่ ปนเพียงระดับแกไขปองกันความชั่วรายและการเบียดเบียนกัน สูหลัก
การเชิงสรางสรรคตางๆ ที่ยกตัวอยางมาแสดงขางตน อันควรจะเปน
สาระและเจตนารมณที่แทจริงทั้งของกฎหมายและการปกครอง
เมือ่ ไดพดู ถึง ศีล ๕ แลว ก็ควรจะนําขอยอยมาแสดงไวดว ย ซึง่ มีดงั นี้
๑. การเวนจากปาณาติบาต (การไมละเมิดตอชีวิตรางกาย)
๒. การเวนจากอทินนาทาน (การไมละเมิดกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ )
๓. การเวนจากกาเมสุมจิ ฉาจาร (การไมละเมิดตอคคู รองของหวง)
๔. การเวนจากมุสาวาท (การไมละเมิดตอกันทางวาจา)
๕. การเวนจากสุรายาเมา (การไมดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด)
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ศีล ๕ (สิกขาบท ๕) นี้ มีสาระสําคัญที่มุงเพื่อใหคนอยูรวมกันดวยดี
โดยไมเบียดเบียนกัน จะไดมีความสงบเรียบรอย ที่เปนโอกาสพื้นฐานแหง
การพัฒนาชีวิตสูประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้นไป
สําหรับ ๔ ขอแรก จะเห็นความหมายนี้ไดชัดเจน แตขอ ๕ ที่วา
เวนจากสุรายาเสพติดที่จะทําใหเกิดความประมาทขาดสตินั้น มักมองเห็น
ชัดแตในแงของโทษตอชีวิตของตัวผเู สพเอง แตที่จริงในการจัดเขาชุดแหง
ศีล ๕ นี้ ทานมุงความหมายเชิงสังคม
ในแงสังคมนั้น การละเมิดศีลขอ ๕ คือ เสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด
กอความเสียหายหรือโทษภัยที่สําคัญ คือ
๑. คนเมาสุรายาเสพติด ขาดสติแลว จะทําการรายละเมิดศีลได
หมดทุกขอ ไมวาจะฆาคน ทํารายกัน ลักหรือทําลายทรัพยสิน
ทําความผิดทางเพศ พูดเท็จ ก็ไดทั้งนั้น
๒. กอใหเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ อาจจะกอความพินาศหรือความเสียหาย
อยางมาก
๓. แมยังไมไดลงมือทําการรายใดๆ ก็เปนผูคุกคามตอความรูสึก
มัน่ คงปลอดภัยในสังคม เชน คนที่ขับรถไปในถนนหลวง พอ
มองเห็นรถที่กาลั
ํ งแลนสวนมามีคนขับที่เมาเหลา หรือระแวง
วาคนขับรถสิบลอที่กําลังแลนสวนมาเสพยามายาบา ก็จะเกิด
ความรูสึกหวาดหวั่น พรั่นใจ
รวมความวา สังคม โดยเฉพาะรัฐ จะตองจัดตั้งวางมาตรการทาง
สังคม โดยเฉพาะการออกกฎหมาย ที่จะมาเปนประกันใหคนดํารงอยูใ นศีล
๕ หรือสิกขาบท ๕ นี้ พรอมทั้งสงเสริมใหคนยึดถือหลักการตางๆ ที่กลาว
แลวขางตน เชน สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน
กลาวไดวา หลักการตางๆ เหลานี้และทํานองนี้ เปนสาระของวินัย
หรือเปนเจตนารมณที่แทของกฎหมาย ถาคนมีการศึกษาที่พัฒนาตนอยาง
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ถูกตอง ใหมีศรัทธา เห็นคุณคา พรอมและเต็มใจ สมัครใจที่จะปฏิบัติตาม
หลักการเหลานี้ ก็ไมจําเปนตองมีการบัญญัติขอกําหนดของกฎหมายหรือ
สิกขาบทในวินัย
ในทางตรงขาม การที่มีสิกขาบทหรือขอกฎหมาย ก็เพื่อเปนหลัก
ประกันใหเกิดความมัน่ ใจวา จะมีการปฏิบัติใหเกิดผลตามหลักการเหลานี้
ดังนัน้ ถาคนไมปฏิบัติตาม หรือเคลื่อนคลาดจากหลักการมากขึ้น ก็ยิ่ง
ตองมีการบัญญัติสิกขาบทหรือขอกฎหมายมากขึ้นๆ และมักจะตองมีการ
บัญญัตคิ วามผิดและการลงโทษมากขึ้น หรืออาจจะหนักขึ้นดวย

เมือ่ คนเปนวิญูรสู าระของกฎหมาย สังคมสงบสุขดวยกติกางายๆ
ครัน้ คนเสือ่ มลงไป กฎหมายยิง่ บังคับซับซอน สังคมยิง่ เสือ่ มทรุด
เปนความจําเปนวา เมือ่ คนมาอยูร ว มกันตัง้ แต ๒ คนขึน้ ไป ก็ตอ งมี
ขอตกลงทีก่ าหนดกั
ํ
นขึน้ ไววา จะทําอะไร เมือ่ ไร อยางไร เปนตน เพือ่ ใหชวี ติ
แหงการอยูร ว มกันดําเนินไปดวยดี เอือ้ ประโยชนตอ ทุกคนดวยกัน เพราะ
ฉะนัน้ ในสังคมทีค่ นมีการศึกษาพัฒนาดีแลว ทีเ่ ขาเขาใจความหมายของขอ
ตกลงสําหรับการเปนอยแู ละทํากิจการรวมกันเชนนี้ และมีจติ ใจทีพ่ รอมจะ
ปฏิบตั ิ การมีกฎหมายเพียงในความหมายวาเปนขอหมายรู หรือขอกําหนดที่
หมายรใู นการอยูร ว มกัน ก็เปนการเพียงพอ (เรือ่ งนีจ้ ะพูดถึงอีกขางหนา)
ในภาวะเชนนี้ กฎหมายหรือขอหมายรู จะเปนเพียงขอตกลง หรือ
กติกาทางปญญา ซึ่งมีจํานวนจํากัดตามความจําเปนแหงกิจที่จะทํา และ
เมือ่ คนยังปฏิบัติกันดี ก็ไมตองมีสิกขาบทหรือขอกฎหมายมาก
อยางไรก็ดี เมือ่ คนขาดการศึกษาทีถ่ กู ตอง ไมไดพฒ
ั นาตน เขาไมเขา
ใจความหมาย ไมเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย และไมพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
เมื่อคนไมปฏิบัติตามขอหมายรูนั้น ก็ตองมีการบัญญัติขอกฎหมาย
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ในลักษณะที่เปนขอบังคับ ทีม่ กี ารกําหนดความผิดและการลงโทษเพิ่มขึ้นๆ
จนในทีส่ ดุ จะกลายเปนวา ยิ่งมีการบัญญัติขอกฎหมายมาก ชีวิตและสังคม
กลับยิง่ เสือ่ มโทรม และในกรณีเชนนี้ การมีกฎหมายในความหมายวาเปนขอ
บังคับมาก กลับกลายเปนเครือ่ งบงชีถ้ งึ ความเสือ่ มโทรมของชีวติ และสังคม
เพราะฉะนั้น ในสังคมที่คนมีการศึกษาถูกตอง พัฒนาตนดีแลว ก็
จะมีกฎหมายแตเพียงที่เปนขอหมายรู ไมตองเลยไปเปนขอบังคับ
แตตรงขาม ในสังคมที่ไมพัฒนา คนขาดการศึกษา หรือเมื่อการ
ศึกษาเสื่อมลง กฎหมายที่มีความหมายเปนขอบังคับ ก็จะเพิ่มมากขึ้นๆ
โดยที่แมจะจําเปนเพื่อกันไมใหเสื่อมโทรมลงไปอีกๆ แตก็ไมชวยใหชีวิต
และสังคมดีงามขึ้นไดเลย อยางนอย ยิ่งมีขอบัญญัติมาก หลักการที่เปน
สาระกลับยิ่งเลือนลางจางหาย
เคยมีผทู ลู ถามพระพุทธเจาวา (ม.ม.๑๓/๑๗๑-๒/๑๗๔; และดู สํ.นิ.๑๖/๕๓๑-๕/๒๖๓)
“ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยที่
ทําใหเมื่อกอนโนน สิกขาบทมีนอยกวา แตภิกษุผูดํารงใน
อรหัตตผลกลับมีมากกวา ครั้นมาบัดนี้ สิกขาบทมีมากกวา
แตภิกษุที่ดํารงในอรหัตตผลกลับมีนอยกวา”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“เปนเชนนั้น ภัททาลิ เมื่อหมูชนกําลังเสื่อมลง เมื่อ
สัทธรรมกําลังเลือนหาย สิกขาบทก็มีมากขึ้น แตภิกษุที่
ดํารงในอรหัตตผลกลับนอยลง
ภัททาลิ พระศาสดาจะยังไมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลาย ตราบเทาที่อาสวัฏฐานิยธรรม (เรื่องเสียหายวุน
วาย) ยังไมปรากฏในสงฆ แตเมื่อใดมีอาสวัฏฐานิยธรรม
ปรากฏในสงฆ เมื่อนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติสิกขาบทแก
สาวกทั้งหลาย เพื่อขจัดแกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๑

ภัททาลิ อาสวัฏฐานิยธรรมทั้งหลาย จะยังไมปรากฏใน
สงฆ ตราบเทาที่สงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญ . . . ยังไม
ถึงความพรั่งพรอมดวยลาภ . . . ยังไมถึงความพรั่งพรอม
ดวยยศ . . . ยังไมถึงความเปนพหูสูต . . . ยังไมถึงความเปน
รัตตัญู แตเมื่อใดสงฆถึง(ภาวะดังที่กลาวมานั้น) เมื่อนั้นก็
จะมีอาสวัฏฐานิยธรรมปรากฏในสงฆ และเมื่อนั้นพระ
ศาสดาก็จะทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อขจัด
แกไขอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น”
โดยนัยดังกลาวมา การศึกษาทีแ่ ท ในความหมายของการพัฒนา
คนอยางถูกตอง จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง และสัมพันธกับวินัย ไมวาจะใน
ความหมายที่เปนกฎหมาย เปนระบบที่จัดตั้ง หรือเปนการปกครองก็ตาม
ทั้งในแงที่วาจะตองมีการพัฒนาคนอยางถูกตองเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางถูกตอง และในแงที่วาวินัยเชนกฎหมายเปนเครื่องมือจัด
สรรสภาพเอื้อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของมนุษย
เมือ่ มีการศึกษาแทที่ทําใหคนพัฒนาอยางถูกตอง คนก็จะพรอมที่จะ
ปฏิบตั ติ ามวินยั โดยเฉพาะทีเ่ รียกวากฎหมาย(ทีช่ อบธรรม) และคนทีม่ กี ารศึกษา
ทีพ่ ฒ
ั นาตนแลวอยางถูกตองนัน้ ก็จะมองวินยั โดยเฉพาะกฎหมายนัน้ เปน
ขอหมายรู ทีจ่ ะไดปฏิบตั ใิ หถกู ตอง ในการชวยกันสรางสรรคสภาพชีวติ และ
สังคม ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาชีวติ สคู วามดีงามและประโยชนสขุ ทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ตอไป
สงฆเปนชุมชนแบบอยางทีพ่ ระพุทธเจาทรงจัดตัง้ ขึน้ ตามหลักการทีก่ ลาว
นี้ และพระพุทธเจาก็ทรงไดรบั ถวายคําสรรเสริญวา ทรงฝกคนและปกครอง
คนโดยไมตองใชทณ
ั ฑอาชญา (เชน วินย.๗/๓๘๑/๑๙๐; ม.ม.๑๓/๕๒๙/๔๘๓; ๕๖๕/๕๑๑)
นักปกครองในอุดมคติ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกวา
เปนจักรพรรดิ ซึ่งเปนธรรมราชา ก็เปนผทู ปี่ กครองแผนดินโดยธรรม โดย
ไมตอ งใชทณ
ั ฑะ หรือศัสตราวุธ (เชน ที.สี.๙/๑๔๓/๑๑๕; ที.ม.๑๐/๒๘/๑๘; ที.ปา.๑๑/๓๔/๖๒)
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ตามความหมายที่กลาวมานี้ การปกครองที่ดี คือการปกครองโดยไม
ตองใชอํานาจบังคับ และกฎหมายที่ดี คือบัญญัติที่เปนขอหมายรูในการที่
จะเปนอยูและทํากิจในการมีชีวิตรวมกัน ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นตอความสําเร็จ
ในการปฏิบัติตามหลักการแหงการพัฒนาคน

จะรักษาธรรมใหแกสงั คมได ตองรักษาดุลยภาพใหแกใจของตน
มีอกี หลักหนึง่ ทีเ่ ปนพืน้ ฐานลึกลงไปในจิตใจ คนเรานีถ้ า ไมมพี นื้ ฐานในใจ
กฎหมายหรือวินัยจะกําหนดอยางไรก็ไมไดผลจริงจังยั่งยืน เพราะคนจะหา
ทางหลีกเลีย่ งกฎหมาย ตลอดจนสมคบกันหาประโยชนจากกฎหมาย อยาง
นอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม และในที่สุดกฎหมายก็
จะอยูไมได วินัยรวมทั้งกฎหมายจึงตองมีคุณสมบัติในใจคนเปนฐานรองรับ
ซึง่ จะเปนแรงจูงใจและเปนเครื่องผูกใจใหคนประพฤติตามกฎหมายได
นีเ่ ปนเหตุผลที่ทําใหตองมีการพัฒนาคน ถาไมพัฒนาคน การดํารง
สังคมก็ไปไมตลอด
สังคมที่จะบัญญัติกฎหมายตางๆ ตองถือกฎหมายเปนตัวเกื้อหนุน
คือจะตองถือเปน means ไมใชเปน end ถาเราถือกฎหมายเปน end ก็
จบ แมแตถือความสงบเรียบรอยเปนจุดหมายก็ยังไปไมรอด เพราะขาด
สาระหรือตัวแกน คือการพัฒนาคน
จะพัฒนาคนอยางไร ก็ตองทําใหคนประพฤติปฏิบัติทําการทั้งหลาย
ดวยปญญา จากเจตนาที่ดี บนฐานแหงจิตใจที่มีคุณธรรม มีความรับผิด
ชอบ และมีจิตสํานึกตอสังคม
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมไวชดุ หนึง่ ซึง่ เปนทาทีพนื้ ฐานในจิตใจ
ของคนที่จะสรางสรรคและรักษาสังคมมนุษย ซึ่งไมใชเพียงแครักษา
กฎหมาย แตเปนคุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะเปนผูมีสวนรวมในการสราง
สรรคและอนุรักษสังคมนี้ไว
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สังคมมนุษยนั้น มนุษยทุกคนตองมีสวนรวมในการสรางสรรคและ
อนุรกั ษ มิฉะนั้นก็จะพินาศ แมแตการที่จะรักษากฎหมายได ก็ตองมีทาที
พืน้ ฐานในจิตใจมาเปนแกนใหกอน ทาทีพื้นฐานนี้ไมใชหลักธรรมยากอะไร
ก็คือหลักพรหมวิหาร ๔ นี่เอง
พรหมวิหาร ๔ ขอนีเ้ ปนทาทีทสี่ าคั
ํ ญของจิตใจ แตในสังคมไทยเขา
ใจธรรมชุดนี้กันผิดพลาดมาก และปฏิบัติกันไมครบถวน หรือปฏิบัติคลาด
เคลื่อนจนทําใหเกิดผลรายบางอยาง
“พรหมวิหาร” แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหม คือ เทพเจา
สูงสุดในศาสนาพราหมณ ที่สรางโลกและอภิบาลโลก ในทัศนะของ
พราหมณ เขาถือวามนุษยอยูกันไป พอถึงกัปปหนึ่งโลกจะพินาศ และพระ
พรหมจะสรางโลกขึ้นมาใหม แลวพระพรหมก็ลิขิตชีวิตและจัดสรรสังคม
มนุษยวาจะใหเปนอยูกันอยางไร
แตพระพุทธศาสนาไมรอพระพรหม เราถือวาทุกคนมีสวนรับผิด
ชอบในการสรางสรรคและอภิบาลสังคม เพราะฉะนั้น ทุกคนตองทําตัวให
เปนพรหม โดยประพฤติตามหลัก ที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ขอนี้ คือ
๑. เมตตา มีใจไมตรี ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
๒. กรุณา พลอยสะเทือนใจ ทนนิ่งอยูไมไดที่จะเห็นทุกขของเขา
๓. มุทิตา พลอยยินดีในความดีงามความสุขความสําเร็จของเขา
๔. อุเบกขา วางใจเปนกลางตอทุกคนเพื่อรักษาธรรม
ทาทีพื้นฐาน ๔ ประการนี้เขาใจงาย เพราะเปนทาทีที่แสดงออกตอ
ผูอ ื่น เพราะฉะนั้น วิธีที่จะดูความหมายก็ดูที่คนอื่น คือดูตามสถานการณที่
คนอืน่ เขาประสบ จึงจะรูวาเราจะใชพรหมวิหารขอไหน แลวความหมายก็
จะชัดออกมาเอง
สถานการณที่ ๑ เมื่อคนอื่นเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา คือ มี
ความหวังดี มีความรัก มีความเปนมิตร (เมตตา มาจากรากศัพทเดียวกับคํา
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วา มิตร คือคุณสมบัตขิ องมิตรนัน่ เอง ไดแกนาใจที
ํ้ ห่ วังดีอยากใหเขาเปนสุข)
สถานการณที่ ๒ เมื่อบุคคลอื่นนั้นตกตํ่า คือ เขาเดือดรอนเปนทุกข
ประสบปญหา เราก็มีกรุณา คือพลอยหวั่นไหวสะเทือนใจไปกับความทุกข
ของเขา อยากจะชวยบําบัดทุกขนั้น หรือยกเขาขึ้นมาจากความทุกขนั้น
(จะเห็นวา เมตตากับกรุณาตางกันมาก)
สถานการณที่ ๓ เมือ่ บุคคลอื่นนั้นเปลี่ยนจากปกติและตกตํ่าเปนขึ้น
สูง คือเขาประสบความสําเร็จ มีความสุข ทําอะไรๆ ไดดี หรือกาวไปใน
ความดีงาม เราก็มีมุทิตา คือพลอยยินดีดวยในความดีงามและความสุข
ความสําเร็จของเขา พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน
สถานการณที่ ๔ ซึง่ สําคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะรักษาสังคมไวได คือ เมือ่ บุคคล
อืน่ นัน้ ละเมิดธรรม หรือสมควรรับผิดชอบตอธรรม เราก็มีอเุ บกขา คือวางใจ
เปนกลาง ไมขวนขวายชวยเหลือทีจ่ ะทําใหเสียธรรม โดยวางเฉยตอบุคคล
นัน้ ใหเขารับผิดชอบตอธรรมและตามธรรม ดํารงอยูใ นความสมเหตุสมผล
ในขออุเบกขานี้ จะตองเขาใจหลักความจริงพื้นฐานกอนวา เบื้อง
หลังสังคมมีธรรมรองรับอยู คือหลักการแหงความเปนจริงตามธรรมชาติ
ความเปนเหตุเปนผลในสิ่งทั้งหลาย หรือความเปนไปตามเหตุปจจัย การที่
มนุษยมีความสัมพันธกันดี ไมพอที่จะทําใหสงั คมอยูได แมมนุษยจะมีความ
สัมพันธกันดีใน ๓ สถานการณแรก แตถาเขาไมรักษาธรรมไว สังคมก็อยู
ไมได แตจะวิปลาสคลาดเคลื่อนจนถึงความวิบัติ
เพราะฉะนัน้ จึงมีสถานการณที่ ๔ คือ ไมวา ความสัมพันธของมนุษย
จะเปนอยางไรก็ตามในสถานการณ ๑, ๒ หรือ ๓ แตถาความสัมพันธนั้น
ไปละเมิดกอความเสียหายตอธรรมแลว ก็มาถึงสถานการณที่ ๔ ซึ่งจะ
ตองหยุดความสัมพันธนั้น คือวางเฉย ไมชวย ความสัมพันธระหวางบุคคล
ตองหยุด เพื่อรักษาธรรม นี้คืออุเบกขาซึ่งเปนตัวรักษาหลักการของสังคม
ไดกลาวแลววา เบือ้ งหลังความเปนไปในสังคมมนุษยทเี่ ปนเรือ่ งของ
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ความสัมพันธระหวางคนดวยกัน ยังมีธรรม ที่เปนความจริงแหงความถูก
ตองดีงาม ความที่ควรจะเปนตามเหตุผล ความเปนไปตามเหตุปจจัย หรือ
ความเปนไปตามกฎธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง
บนฐานแหงหลักความจริงแทตามกฎธรรมชาตินั้น เมื่อมนุษยเอา
ความรูในความจริงมาตั้งเปนหลักการ เปนกฎเกณฑกติกาในสังคม เราก็
พลอยเรียกหลักชั้นสองที่มนุษยบัญญัตินี้เปน “ธรรม” ไปดวย เชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งขึ้นเพื่อเรียนธรรมศาสตร ก็คือเรียนวิชา
กฎหมาย นี่คือการที่กฎของมนุษยก็ถูกเรียกเปนธรรมไปดวย
หลักการที่วามาทั้งหมดนี้ ไมวาระดับไหน จะเปนระดับความจริงใน
ธรรมชาติ หรือหลักการในสังคมมนุษยก็ตาม ถาความสัมพันธระหวาง
มนุษยไปละเมิดหรือจะกอใหเกิดความเสียหายตอหลักการนั้น มนุษยจะ
ตองหยุดความสัมพันธระหวางกันแลวเอาธรรมเปนใหญ และปฏิบัติไป
ตามธรรม คือ เฉยตอคนและปฏิบัติไปตามธรรม
ฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนขอธรรมใหญที่คุมทาย เพราะเปนตัวรักษา
หลักการไว ถาไมรักษาหลักการนี้ สังคมมนุษยแมจะมีการชวยเหลือกันดีก็
ไปไมรอด เพราะสังคมนั้นสูญเสียดุลยภาพ กลาวคือ
๑. เมื่อคนมีนํ้าใจตอกัน มีเมตตา กรุณา และแมแตมุทิตากันดี ก็มี
ความอบอุนมีความสุขในการอยูรวมกันดี แตขอเสียจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
มนุษยจํานวนหนึ่งจะชอบหวังพึ่งผูอื่น โดยคิดวาถาเราเดือดรอนก็ไปหาผู
ใหญคนนั้นได ไปหาญาติคนนี้ได เพราะฉะนั้น เขาก็ไมดิ้นรนขวนขวาย
สังคมที่เปนเชนนี้ก็จะทําใหคนจํานวนมากตกอยูในความประมาท ออนแอ
เฉือ่ ยชา หรือถึงกับเกียจคราน
๒. เมื่อเอาความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลัก ชอบชวยเหลือกัน
เปนสวนตัว ก็อาจจะชวยกันจนเกินขอบเขต โดยไมคํานึงถึงหลักการหรือ
ความถูกตองชอบธรรม แมจะมีกฎเกณฑกติกาหลักการก็ไมเอา แตจะ

๘๖

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

เลีย่ งหลีกหลบไป หรือมองขาม ตลอดจนทําลายกฎกติกานั้นเสีย เมื่อเปน
อยางนี้สังคมก็เสียหลัก
ดวยเหตุนี้จึงตองมีอุเบกขาไวเปนประกัน เมื่ออุเบกขาเขามาคุม ก็
รักษาดุลของสังคมไวได ทําใหความสัมพันธระหวางคนกับคน กับความ
สัมพันธระหวางคนกับธรรมนี้สมดุลกัน
ในทางตรงขาม ถามีแตขอสุดทายคืออุเบกขา ก็กลายเปนตัวใคร
ตัวมัน เชน ในสังคมตะวันตก ฝรั่งมีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน เมตตากรุณา
นอย ไมคอยมีนํ้าใจ แตยึดถือหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมายเปน
บรรทัดฐาน คุณจะทําอะไรก็ทําของคุณไป ฉันไมชวย ถาไมผิดกฎหมายฉัน
ไมวาอะไร แตถาคุณทําผิดกฎหมายเมื่อไรฉันจัดการทันที ระหวางนั้นฉัน
ไมชวย เพราะฉะนั้น ถาคุณไมดิ้นรนขวนขวายคุณก็ตาย
ในสังคมที่เนนอุเบกขาแบบนี้ ชีวิตจะขาดความอบอุน จะเครียด
แหงแลง มีทุกขในจิตใจ เปนโรคประสาทและโรคจิตกันมาก แตเปนการ
บีบคัน้ คนใหตองดิ้น ก็เขมแข็งดี ทําใหเกิดความเรงรัดในการสรางความ
เจริญกาวหนา พรอมกับสามารถรักษาหลักการและกฎเกณฑกติกา ตลอด
จนมีการปฏิบัติตามกฎหมายไดดี
ในครอบครัวที่พอแมมีอุเบกขามาก เด็กถาไมรายเสียคนไปเลย ก็
จะเปนคนแข็งแกรง ชวยตัวเองไดดี บุกฝาไปได แตอาจจะเหี้ยมเกรียม
ในครอบครัวนั้น ถาพอแมมีแตเมตตา กรุณา มุทิตา มาก ขาด
อุเบกขา เด็กจะออนแอ เลี้ยงไมโต ไมมีความเขมแข็ง ทําอะไรไมเปน รับ
ผิดชอบตัวเองไมได ชอบพึ่งพา ถาอยางแรงก็เปนนักเรียกรอง เอาแตใจ
และไมรูจักกฎกติกา
ทุกคนมีชีวิตแหงความสัมพันธ ๒ ดาน ดานหนึ่ง เราสัมพันธอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งเราควรจะมีนํ้าใจไมตรีชวยเหลือกันและกัน
และเราก็ชวยกันได แตอกี ดานหนึ่ง เราอยูกับความเปนจริงของโลกและ
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ชีวติ ซึ่งเปนไปตามเหตุปจจัยของมันตามกฎธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออก
ใคร ทุกคนจะตองปฏิบัติตอความเปนจริงนี้ดวยปญญา โดยพัฒนาความรู
ความสามารถของตนขึ้นมาเพื่อใหสามารถรับผิดชอบตนเองได ในดานนี้
ถึงแมมนุษยจะชวยกัน ก็ชวยกันไมไดจริง และทําใหกันไมได จะชวยกันได
ก็ดว ยการชวยใหเขาฝกฝนพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาจนพึ่งตัวของเขาเองได
ฉะนั้น จะตองระลึกไวเสมอวา มนุษยไมไดอยูกับมนุษยเทานั้น แต
มนุษยนั้นตองอยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิตดวย ทุกคนมีชีวิตที่รับ
ผิดชอบตอความจริงของกฎธรรมชาติ ถึงแมในดานมนุษยเราจะชวยเหลือ
กันดี พอแมจะรักและทําใหลูกทุกอยาง แตชีวิตและโลกนี้มันไมไดมาตาม
ใจดวย มันมีกฎมีเกณฑมีกติกาแหงธรรมตามความเปนจริงของมัน ซึ่งทุก
คนจะตองปฏิบัติตอมันใหถูกตองตามเหตุผลดวยสติปญญาความสามารถ
ที่จะตองพัฒนาขึ้นมาในตนเอง
ดวยเหตุฉะนี้ ทุกคนจะตองรับผิดชอบตอธรรม คือความเปนจริง
ของชีวิตและสังคม และเราจะตองฝกตองหัดกันใหมีความสามารถนี้
ฉะนัน้ มนุษยจึงตองมีทาทีขอที่ ๔ คือ อุเบกขาไวคุมทาย ชีวิตจึงจะดี และ
สังคมจึงจะอยูได
สรุปวา อุเบกขาทีเ่ กิดจากปญญา เปนดุลยภาพในจิตใจ ทีช่ วยให
เกิดผลภายนอก ๓ ดาน (ของเรื่องเดียวกัน) คือ
๑. ชวยรักษาบุคคล ดวยการสรางโอกาสใหเขารูจักรับผิดชอบตอ
เหตุผลและความเปนจริงของโลกและชีวติ เชน คอยดูแลใหเด็กทําการตางๆ
ดวยตนเอง เพือ่ ชวยใหเขาพัฒนาตนเองใหเขมแข็ง คิดเปน ทําเปน เปนตน
๒. ชวยรักษาสังคม ดวยการสนองเจตนารมณของขอตกลง(สมมติ)
ทีว่ างไว โดยปฏิบัติตาม เปนตน ทําใหเกิดความเสมอภาค เชน การที่ทุก
คนจะมีความเสมอกันตอหนาหลักการกฎเกณฑกติกาและกฎหมาย เปนตน
๓. ชวยรักษาธรรม ดวยการทําใหมีการปฏิบัติตาม ไมถูกคนลวง
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ละเมิด ดํารงรักษาไวไดซึ่งความถูกตอง ความชอบธรรม ความดีงาม หรือ
อยางนอยความสมเหตุสมผล (ซึ่งมักถือเอาตามความลงตัวโดยเหตุผล
หรือการลงความเห็นตามเหตุผลและหลักฐาน ทีเ่ รียกวาความยุตธิ รรม อันได
แก ธรรมคือยุตติ หรือธรรมโดยยุตติ)
อุเบกขาทําใหเกิดดุลยภาพภายในจิตใจแลว ก็คุมพรหมวิหารทั้ง ๔
ใหอยูในดุลยภาพดวย และจึงทําใหเกิดดุลยภาพในสังคมมนุษย ดวยการ
เอาความรักความเอื้อเฟอเกื้อกูลใหแกคน พรอมกับในขณะเดียวกันก็เอา
ความถูกตองดีงามและความพอดีไวใหแกธรรมชาติและสังคม
เมื่ออุเบกขารักษาธรรมไวใหแกสังคม หรือระหวางคนตอคนกับ
ธรรมไวไดแลว ก็ตองไมลืมเหลียวแลที่จะปฏิบัติตอคนนั้นๆ ดวยเมตตา
กรุณามุทิตา เทาที่ไมเสียหรือกระทบตอธรรมดวย
ไทยเราเรียกผูทําหนาที่ตัดสินอรรถคดีวา “ตุลาการ” ซึง่ จะแปลวา
ผมู อี าการดุจตราชู ก็ได ผสู รางตุลาคือสรางตราชูหรือสรางมาตรฐาน ก็ได
หมายความวา ดํารงตนคงที่ เที่ยงธรรม เปนมาตรฐานของสังคม เปน
กลางตอทุกคน ทั้งดีและราย สมํ่าเสมอในทุกกรณี ไมเลือกที่ชอบใจหรือ
ไมชอบใจ ไมวาในสุขหรือทุกข วาไปตามที่เปนจริงตอทุกคนในทุกกรณี
(ในภาษาบาลีทานใชคําวา “ตุลาภูตะ” แปลวา ผูเปนดุจตราชู มีคําอธิบาย
หลายแหง เชน วินย.อ.๓/๒๓๒; องฺ.อ.๒/๕๔; พุทฺธ.อ.๑๖๖-๗; จริยา.อ.๓๑๕ เปนตน) นี้คือ
ภาวะที่จิตมีอุเบกขา
เมื่อตั้งอยูในอุเบกขา ตัวของผูปฏิบัติก็พรอมที่จะรักษาตนเองไวไม
ใหลวง อคติ คือ การออกนอกทางที่ควรจะไป หรือความประพฤตินอกทาง
แหงธรรม ทีแ่ ปลงายๆวา ความลําเอียง ๔ ประการ คือ (ที.ปา. ๑๑/๑๗๖-๑๗๗/๑๙๕)
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะ รัก หรือเพราะชอบกัน
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะ ชัง หรือเพราะขัดเคือง
๓. ภยาคติ ลําเอียงเพราะ ขลาด หรือเพราะกลัว
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๔. โมหาคติ ลําเอียงเพราะ เขลา หรือเพราะหลงผิดรูไมเทาถึงการณ∗
นี้คือภาวะแหงดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ที่สงผลออกมาทําให
รักษาดุลยภาพในสังคมไวได
จะเห็นชัดวา พรหมวิหารสามขอแรกนั้นหนักในดานความรูสึก สวน
ขอที่สี่หนักดานความรู
สามขอแรกหนักดานความรูสึกอยางไร เบื้องแรกเราพัฒนาคนให
พนจากความรูสึกที่ไมดีมาสูความรูสึกที่ดีตอกัน ทําใหมีเมตตา เปนตน คือ
ยามเขาเปนปกติ เราก็รูสึกเปนมิตร เขาเดือดรอน เราก็รสู ึกสงสารเห็นใจ
เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกพลอยชื่นชมยินดีดวย ทั้งหมดนี้เปนดานความรูสึก
ซึ่งเมื่อสถานการณนั้นๆ มาถึง ก็พรอมทันที
แตขอที่ ๔ คืออุเบกขา อาศัยความรูสึกไมได ตองอาศัยความรู คือ
ปญญาดวย เพราะฉะนัน้ อุเบกขาจึงตองมากับปญญา เพราะตองรูว า อะไร
คือความจริง อะไรคือความถูกตอง อะไรคือความดีงาม อะไรคือหลักการ
แลวจึงจะปฏิบัติคือมีอุเบกขาได ฉะนั้น อุเบกขาจึงตองตั้งอยูบนปญญา
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงแยกวา อุเบกขามี ๒ ชนิด คือ
อุเบกขาทีเ่ ปนกุศลนี้ กับอุเบกขาทีเ่ ปนอกุศล ซึง่ เรียกวา “อัญญาณุเบกขา”
แปลวา เฉยโง คือเฉยไมรูเรื่อง ไมเอาเรื่อง แลวก็ไมไดเรื่อง
เฉยในภาษาไทย เรามักจะมองแบบเฉยโง ซึ่งผิด เปนอกุศลธรรม
ฉะนัน้ เฉยในทีน่ ตี้ อ งหมายความวา เฉยเพราะรูว า ถาชวยเขาจะกลายเปนการ
ทําลายธรรม จึงเฉยไมเอากับบุคคลนัน้ เพือ่ จะไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตามธรรม
โดยเฉพาะผูพิพากษา จะตองมีทาทีอุเบกขานี้มากหนอย แมวาจะ
สงสารหรืออยางไรก็โอนเอนไมได ตองวาไปตามกฎกติกา และตามหลัก
∗

ลําดับเดิม คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ แตในทีน่ เี้ รียงตามลําดับทีต่ รัสสรุปไวในคาถา ซึง่ จํางายกวา
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การ เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวรักษาธรรม เชนความเที่ยงธรรมใน
สังคมไว ในหมูมนุษยจะตองมีธรรมขอที่ ๔ นี้ไวเพื่อรักษาธรรมวินัย ตลอด
จนกฎเกณฑกติกา อยางที่วากฎตองเปนกฎ อะไรทํานองนี้

พฤติกรรมจะถึงภาวะแหงดุลยภาพ
เมื่อจิตใจและปญญามาประสานอยางสมดุล
อยางไรก็ตาม ที่วากฎตองเปนกฎ ก็ตองระวังเหมือนกัน เพราะกฎ
มี ๒ ชั้น อยางที่วามาแลว คือกฎธรรมชาติ กับกฎมนุษย
กฎธรรมชาติซึ่งเปนความจริงแทที่มีอยูเปนอยูของมันตามธรรมดา
นั้น เราตองรูและรูใหชัดใหทั่วตลอด เพราะถาไมรูเราก็พลาด กฎไมผิด
แตเราเองพลาด
สวนกฎมนุษยนี้มนุษยสรางขึ้นมา เมื่อมนุษยสรางเองก็มีทางพลาด
กลายเปนกฎที่ผิด เพราะฉะนั้น การที่จะเอากฎหมายเปนเกณฑก็จะตอง
คอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะตองดูวา มันสอดคลอง
กับความเปนจริงของกฎธรรมชาติคอื ตัวธรรมหรือเปลา
ฉะนั้น สําหรับกฎหมายคือกฎที่มนุษยตั้ง หรือวินัย จึงตองคอย
ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองและความไดผลตามกฎธรรมชาติหรือ
ความจริงตามธรรมอยูเสมอ เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่เปนธรรมนั้น ซึ่งตอง
อาศัยการที่รูทั้งหมด คือรูทั้งดานกฎธรรมชาติ และรูดานมนุษยทั้งแง
บุคคลและสังคม
การจะวางกฎหมายไดดี ตองรูเขาใจธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทั่วไป
คือความจริงแหงธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย และธรรมชาติของมนุษย เขาใจ
จุดหมายของชีวิต เขาใจจุดหมายของสังคม ตลอดจนเขาใจจุดหมายของ
กฎหมายเอง ซึ่งตองไปสอดคลองกับจุดหมายที่วามาทั้งหมดนั้น ถาไมเชน
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นัน้ จุดหมายของกฎหมายก็พลาดได
รวมความวา กฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษยนี้จะตองมีการตรวจสอบอยู
เสมอ มิฉะนั้น แมแตอุเบกขาก็อาจจะพลาดเหมือนกัน ในกรณีที่เอา
กฎหมายซึ่งเปนกฎชั้นรองมาใช
เรือ่ งของกฎหมายมีทางพลาดไดทั้ง ๒ ขั้นตอน คือ ทั้งการบัญญัติ
กฎหมาย และการใชกฎหมาย (ทั้งสองขั้นนี้เปนดานพฤติกรรม) และผิด
พลาดดวยเหตุสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. ดานปญญา ไมรูความจริง คือไมรูเทาทันทั่วถึงธรรม คําวา
“ธรรม” นีม้ หี ลายชัน้ วากันถึงทีส่ ดุ ก็คอื ตัวธรรมทีเ่ ปนความจริงในธรรมชาติ
ถาไมรูความจริงนี้ เชน ไมรูไมเขาใจชีวิตมนุษย และไมเขาใจเหตุปจจัยใน
สังคม วาเวลานี้สังคมเปนอยางไร มีปญหาอยางไร กลไกของปญหาสังคม
เปนอยางไร การทําเหตุปจจัยอยางนี้ๆ จะกอใหเกิดผลในสังคมสะทอนกัน
ไปอยางไร ถาปญญาไมรูความจริงนี้เพียงพอ การบัญญัติกฎหมายจะ
พลาดทันที เพราะฉะนั้นจึงตองรเู ขาใจความจริงของตัวธรรมทุกระดับ
ตอจากปญญาที่รคู วามจริงคือธรรม เชนเหตุปจจัยทั้งหลายแลว ก็
ยังตองมีปญญาในขั้นจัดตั้งวางวินัย คือ รูจักจัดระเบียบระบบขึ้นมาอยาง
ประสานสอดคลองและใหไดผลจริงตามธรรมนั้นดวย
๒. ดานเจตนา (คือดานจิตใจ) ถามีเจตนาแอบแฝง เชน คิดจะหา
จะเอาผลประโยชนแกตัวหรือพวกของตัว หรือจะกลั่นแกลงทํารายคนอื่น
พวกอื่น ก็จะทําใหพลาดอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น การบัญญัติวินัยที่เปนกฎในระดับสังคมมนุษยจึงมีทาง
ผิดพลาด ที่ทําใหตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ ๒ ชั้นดวยกัน คือ
๑. ปญญาเพียงพอหรือไม มีความรูความเขาใจทั่วตลอดและวาง
แผนจัดตั้งไดสอดสมทั่วถวนไหม
๒. เจตนาเปนอยางไร
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ในการใชกฎหมาย ถาปญญาไมพอ ไมรคู วามจริง หาความจริงไม
ทัว่ ถึง ก็เกิดความผิดพลาด ถาเจตนาไมดี ก็อาจจะเลี่ยงหลบหรือเอา
กฎหมายเปนเครื่องมือสนองเจตนารายนั้น
ขอเพิม่ เติมในเรือ่ งนีอ้ กี หนอย คือ ในการใชกฎหมาย หรือใชหลักการ
กฎเกณฑกติกา ดังไดกลาวแลววา ในทางวินัยหรือกฎหมายมีกรรมชนิดที่
เปนสมมติ ซึง่ ทําใหไมตองรอกรรมตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น เมื่อมีพระ
ภิกษุทาผิ
ํ ดวินยั สงฆกต็ อ งดําเนินการ ถาใครละเวนก็มคี วามผิด แมแตภกิ ษุรู
วาภิกษุรปู หนึง่ ทําความผิดรายแรง แลวชวยปกปดความผิดนัน้ ก็เปนอาบัติ
นอกจากในกรณีทมี่ คี วามผิดเกิดขึน้ แลว แมแตในยามปกติ ทุก ๑๕
วัน ก็ตอ งมีการประชุมครัง้ หนึง่ เพือ่ ใหภกิ ษุทกุ รูปตรวจสอบความประพฤติ
ของตนตามปาติโมกข คือประมวลกฎหมาย ทีเ่ ปนวินยั ขัน้ พืน้ ฐาน (ยังมีวนิ ยั
อีกระดับหนึง่ ซึง่ วาดวยการจัดกิจการของสวนรวม อันนัน้ ไมตอ งเอามาตรวจ
สอบกันในทีป่ ระชุมนี)้ คือเอาวินยั ทีเ่ ปนขอประพฤติสว นบุคคลมาสาธยายใน
ทีป่ ระชุมทุก ๑๕ วัน ถามีใครทําผิดก็จะตองจัดการทันที เชนมีการลงโทษ
วิธีการลงโทษก็เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองมีหลัก ขอเลาเรื่องในพระ
สูตรเปนตัวอยาง (ม.อุ.๑๔/๑๐๕-๑๑๓/๘๙–๙๖)
เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานใหมๆ พระอานนทยังอยู พระอานนทนี้
ใกลชิดพระพุทธเจามาก วันหนึ่งวัสสการพราหมณ มหาเสนาบดีของ
แควนมคธ เดินทางมาตรวจราชการงานเมือง ดูแลงานซอมแซมพระนคร
มาถึงที่พระอานนทกําลังสนทนากับพราหมณคนหนึ่งคางอยู
สนทนากันมาถึงตอนที่พราหมณถามวา มีพระภิกษุรูปใดบางไหมที่มี
คุณสมบัติพรอมทุกอยางเทากับพระพุทธเจา พระอานนทตอบวาไมมี
เพราะพระพุทธเจาทรงเปนผคู นพบและเปนผชู แี้ สดงมรรคา สวนสาวกทั้ง
หลายเปนผูรูตาม ดําเนินตาม
วัสสการพราหมณจงึ ถามตอวา พระพุทธเจาก็ทรงปรินพิ พานไปแลว
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พระองคไดตงั้ ใครเปนหัวหนาปกครองสงฆตอ ไป พระอานนทตอบวา ไมไดตงั้
วัสสการพราหมณนี้เปนนักปกครองบริหารกิจการบานเมืองอยู จึง
วา พวกทานไมมีหัวหนา ไมมีผูปกครอง จะอยูรวมกันไดอยางไร ความ
พรอมเพรียงสามัคคีจะเกิดขึ้นไดอยางไร
พระอานนทก็ตอบวา พวกเราไมใชจะไมมีหัวหนา พวกเรายึดถือ
ธรรมคือหลักการ พวกเราอยูกันดวยหลักการ คือยึดถือธรรม
วัสสการพราหมณก็ถามตอไปวา ที่ทานวาอยูกันดวยหลักการ คือ
ยึดถือธรรมนัน้ หมายความวาอยางไร
พระอานนทกต็ อบวา พระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบท วางวินัยแม
บทเปนหลักอางอิงไวแลว เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๕ วันครั้งหนึ่ง พระภิกษุที่อยู
ในทองถิ่นหนึ่งๆ ก็มาประชุมพรอมกัน ขอใหพระภิกษุรปู หนึง่ สวดสาธยาย
สิกขาบททีว่ างไวเปนแมบทนัน้ เมือ่ มีพระทําความผิด สงฆคอื ทีป่ ระชุม ก็ให
ภิกษุรปู นัน้ ปฏิบตั ติ ามกติกา การที่ปฏิบัติเชนนี้ไมถือวาใครลงโทษภิกษุนั้น
แตถือวาธรรมลงโทษเขา
อันนีเ้ ปนหลักการที่สําคัญ คือกฎเกณฑกติกามีอยูแลว สิกขาบทมี
อยูว า ดังนี้ ใครทําความผิด ทีป่ ระชุมเพียงแตเปนสือ่ มาเปนตัวแทนของ
หลักการ มาเปนปากเสียงใหแกหลักการ เพื่อจะใหหลักการที่วางไวมีผลใน
เชิงปฏิบัติ ที่ประชุมและภิกษุทั้งหลายมาเปนกระบอกเสียงใหแกตัวหลัก
การนัน้ แตเวลาทีล่ งโทษถือวาหลักการลงโทษ ไมมภี กิ ษุรปู ใดลงโทษ
สวนที่วาพระพุทธเจาไมไดทรงตั้งภิกษุใดไวเปนหัวหนาปกครองสงฆ
แทนพระองค แตภิกษุทั้งหลายก็มีภิกษุที่เคารพนับถือเปนหัวหนานั้น ก็
หมายความวา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมคือหลักการที่เปนคุณสมบัติไว
ภิกษุใดมีคุณสมบัติอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายก็พรอมใจกันยกภิกษุรูปนั้นขึ้น
เปนที่เคารพนับถือเชื่อฟง นี่คือ การไมตั้งบุคคล แตยึดถือหลักการ
อันนี้ก็เปนแงของนิติศาสตรแนวพุทธ อีกเรื่องหนึ่ง คือผูพิพากษาจะ
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ตองทําใจและวางทาทีแบบนี้ คืออยาไปนึกวาเราเปนผูลงโทษ ถาคิดอยาง
นั้นก็ผิดแนนอน ผพู พิ ากษาตองทําใจใหบริสุทธิ์ ปราศจากความรูสึกที่เปน
ตัวเขาตัวเรา มีแตเจตนาทีร่ ักษาธรรม และใชปญ
 ญาที่รคู วามจริงถองแท
ทํ าหนาที่ เปนเพี ยงกระบอกเสีย งใหแ ก ตัว ธรรมคือหลักการและตัวบท
กฎหมายเทานั้น
เมือ่ ทําไดอยางนี้ ถามีการลงโทษ ก็คือกฎหมายลงโทษเขา กติกา
ลงโทษเขา ตัวธรรมลงโทษเขา
ถามีใจบริสุทธิ์และปญญาถองแทถึงที่สุดแลวก็เปนตัวธรรมลงโทษ
เขา นี่คือใหธรรมในระดับหลักการของมนุษยมาทําหนาที่ เพราะถารอให
ธรรมในกฎธรรมชาติมาแสดงผล สังคมอาจจะวิปริตไปเสียกอนก็ได
เพราะฉะนั้น เมื่อมนุษยมีความสามารถในการจัดตั้ง เราก็ใชความ
สามารถนั้นจัดสรรระบบของสังคมเพื่อจะดําเนินการใหเปนไปตามธรรม
โดยมุงใหมีประสิทธิผลในการที่สังคมจะอยูรวมกันดวยดี คนทีด่ าเนิ
ํ นการ
ตามหลักการและกฎกติกาอยางนี้ ถือวาดําเนินการตามธรรม เปนสื่อใหแก
ธรรม เปนทางผานของธรรม หรือเปนกระบอกเสียงแกธรรม ไมใชเปนผู
ไปทําอะไรของตนเอง และไมใชไปลงโทษเขา
นอกจากนั้น เมื่อเราปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามวินัย โดยมีความ
รูส กึ ตอกฎหมาย ดวยทาทีแหงการปฏิบัติตอกันระหวางเพื่อนมนุษย ที่มุง
เพื่อจะรักษาธรรม ก็จะเปนการปฏิบัติดวยสภาพจิตของพรหมผูสราง
สรรคอภิบาลโลก คือพรหมวิหาร ๔ ขอที่กลาวแลวนั้น
มนุษยจะมีทาทีตอกฎหมายตางกันเปน ๓ ระดับ ซึง่ ตองขึ้นตอ
การที่กฎหมายนั้นเปนธรรมหรือไมดวย
ทาทีที่ ๑ คือความรูสึกแบบเปนเครื่องบังคับ ถือวาเปนความรูสึกที่
ตําสุ
่ ด และจะไมยั่งยืน เดี๋ยวนี้เราชอบใชคาว
ํ ายั่งยืน โดยเฉพาะในคําวา
การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายก็จะไมยั่งยืน และสังคมนี้ก็จะไมยั่งยืน ถา
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มนุษยเต็มไปดวยความรูสึกวากฎเกณฑกติกาทั้งหลายเปนขอบังคับ ทาที
ที่ ๑ คือทาทีความรสู กึ วากฎหมายเปนเครื่องบังคับ
ทาทีที่ ๒ เปนทาทีแบบพระพุทธศาสนาที่มองวา กฎเกณฑกติกานี้
เราบัญญัติจัดวางขึ้นมาเพื่อสรางสภาพเอื้อในสังคม ที่จะเปนโอกาสใหคน
พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้น คนจะมองกฎเกณฑ
กติกา วาเปนเครื่องฝกตน ดังที่เรียกวา สิกขาบท คือเปนขอฝก หรือขอ
เรียนรู ที่จะเอามาปฏิบัติดวยจิตใจที่รูสึกวาจะฝกตัวเอง หรือจะเรียนรูเพื่อ
จะไดปฏิบัติไดถูกตองใหเกิดผลดีตามวัตถุประสงค เพราะวาการที่เราจะ
เขาถึงชีวิตที่ดีงามได เราจะตองมีระบบความเปนอยูที่เอื้อ
เมือ่ มีความเขาใจอยางนี้ เขาก็จะมีความสํานึกตระหนักวา ระบบ
ชีวติ แบบนี้เราตองทําใหได เมื่อเราทําไดแลวเราจะสามารถมีชีวิตที่ดี จาก
นีเ้ ขาก็เต็มใจและพรอมใจ ที่จะปฏิบัติอยางเปนการฝกตน
ถามองกวางออกไปก็คือ ในสังคมนี้ การที่เราจะอยูรวมกันดวยดี
เหตุผลก็มีอยูแลว วาเราจะตองมีความประพฤติกันอยางนี้ เพราะฉะนั้น
เราจะตองพยายามปฏิบัติ มาฝกตัวกัน อยาถือเปนขอบังคับ เราจะตอง
ฝกตัว พัฒนาตัวกันจนกระทั่งอยูตัว จนกระทั่งเรามีความประพฤติอยาง
นั้นเปนธรรมดา
มนุษยนี้ฝกได เรียนรูได เพราะฉะนั้น เมื่อทานเห็นวากฎนี้เขาสราง
ขึน้ เพื่อใหเกิดสภาพเอื้อตอชีวิตที่ดีงามของเราตอไป ถาเราอยากจะมีชีวิต
ทีด่ งี าม เราก็ตองปฏิบัติตามกฎนี้ เราตองมาฝกกัน เมื่อฝกแลวตอไปเรา
จะทําไดเปนธรรมดาไปเลย มันก็จะเปนสภาพชีวิตที่ดีงามเกิดขึ้นมา สังคม
ก็บรรลุวัตถุประสงคที่จะเปนสภาพเกื้อกูลตอชีวิตของแตละตนดวย และ
สังคมเองก็อยูดีดวย
ดังนั้น มนุษยจะตองมองกฎกติกาเหลานี้เปนขอฝก คือเปน
สิกขาบทอยางที่วา ถาถึงขั้นนี้แลวมนุษยจะเริ่มพัฒนา
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ทาทีที่ ๓ มนุษยที่พัฒนายิ่งขึ้นกวานี้ จะไปถึงอีกระดับหนึ่งที่จะมี
ปญญารูเขาใจวา กฎเกณฑกติกาของสังคมนี้ มนุษยวางขึ้นดวยเหตุผล
เพือ่ จะใหอยูรวมกันดวยดี และจะไดมีสภาพเอื้อตอการพัฒนาชีวิตที่ดีงาม
ดังทีเ่ ห็นไดชัดๆแลว เพราะฉะนั้น กติกาเหลานี้จึงเปนเพียงเครื่องหมายรู
วาเราจะอยูกันอยางไรเทานั้นเอง เพื่อใหมีชีวิตที่ดีงาม และใหสังคมมี
สภาพที่เอื้ออยางที่เราตองการและอยางที่มันควรจะเปน เพราะฉะนั้น เรา
จึงตองปฏิบัติตามกติกาในการที่จะอยูรวมกันอยางนี้
เพราะฉะนั้น กฎหมายและกฎเกณฑกติกาจึงเปนเพียงขอหมายรู
รวมกันวาจะเอาอยางไร มนุษยที่มีทาทีความรูสึกขั้นนี้เรียกวาเปนคนที่
พัฒนาไปมากแลว พระอรหันตจะอยูดวยทาทีความรูสึกแบบนี้
แมแตพระอรหันตกต็ อ งมีกติกา คือตองมีวนิ ยั ทําไมพระอรหันตตอ ง
มีวินัย เพราะการอยูรวมกันตองมีระเบียบระบบ เชน จะมาฉันพรอมกัน
เวลาเชา ก็ตองวางกติกาวาฉันเวลาไหน จะเอาสิ่งใดเปนเครื่องนัดหมาย
ถาใชระฆัง จะตีกที่ ี ก็ตกลงบัญญัตกิ ติกาวา ถาตีระฆัง ๒ ครัง้ หมายถึงมีเหตุ
การณอยางนี้เกิดขึ้น ๓ ครั้งนัดประชุม ๕ ครั้งบอกเวลาฉัน ตลอดกระทั่ง
วาเมือ่ มาแลวจะนัง่ กันอยางไร จะทําอะไรกันอยางไร พูดสัน้ ๆ วาตองมีวนิ ยั
เพราะฉะนั้น แมแตพระอรหันตผูพัฒนาสูงสุดแลวก็ตองมีกฎเกณฑ
กติกาของสังคม ไมเชนนั้นก็อยูดวยกันโดยเรียบรอยดวยดีไมได เพราะ
แทนทีจ่ ะเกิดมีโอกาส ก็กลายเปนเกิดความขัดของ
เปนอันวา เมื่อมนุษยอยูรวมกัน ก็ตองมี social contract แต
ความหมายอาจจะไมเหมือนของฝรั่ง๑ พระอรหันตคือมนุษยที่พัฒนา
๑

ในฝายตะวันตก บุคคลหลักทีเ่ สนอแนวคิดเกีย่ วกับ social contract ๓ ทาน คือ Thomas Hobbes, John
Locke และ Jean Jacques Rousseau แมจะมีทศั นะในเรือ่ งนีต้ า งกันบาง แตกร็ วมลงเปนอยางเดียวกันใน
แนวคิดใหญของตะวันตก ทีม่ องมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และเห็นวาการจัดการทางสังคมอยางนี้
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สมบูรณแลว มองกติกาเหลานี้ดวยความเขาใจดวยปญญาวา เปนเพียง
เครื่องหมายรูรวมกัน เพื่อใหเราอยูรวมกันดวยดีเทานั้นเอง
ถามนุษยพัฒนาถึงขั้นนี้ โดยมีความรูสึกตอกฎหมายอยางนี้ได ก็
เปนมนุษยที่พัฒนาแลว เรียกวาเปนผูมีการศึกษา
แตถามนุษยยังมองกฎหมายเปนเครื่องบังคับอยู ก็แสดงวามนุษย
ยังไมมีการศึกษา หรือไมเชนนั้นก็มีกฎหมายที่เปนเครื่องบังคับเขาจริง คือ
กฎหมายไมเปนธรรม แตถากฎหมายเปนธรรม ก็แสดงวามนุษยไมมีการ
ศึกษา จึงมองวากฎหมายเปนเครื่องบังคับ
ถาคนมีการศึกษา อยางนอยก็จะมองวากฎหมายเปนเครื่องฝกตน
เพือ่ เปนปจจัยเอื้อตอการที่จะมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และ
ถาเขาพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกจนสมบูรณแลว ก็จะมองกฎหมายวาเปน
เครื่องหมายรูรวมกัน ซึ่งตรงตามความหมายของสมมติทแี่ ทจริง คือเปน
เรื่องของมติรวมกัน การตกลงหรือรับรูรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน ดวย
เหตุผลเพื่อความดีงามรวมกัน ทั้งของชีวิตแหงบุคคลและของสังคม
พูดมาถึงตรงนี้ คงจะชวยใหมองเห็นความหมายที่แทและความ
สําคัญของ “สมมติ” พรอมทัง้ วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอสมมตินนั้ ทีว่ า ไมละเลย
แตถือสําคัญ อยางรูเทาทัน ใชประโยชนไดถูกตอง โดยไมหลงติดนั้น คือ
อยางไร (พึงศึกษาจากพุทธพจนในที่ตางๆ เชน ที.สี.๙/๓๔๒/๒๔๘; สํ.ส.๑๕/๖๕/๒๑)
ถาประชาชนประพฤติตามกฎหมายดวยจิตสํานึกอยางหลังนี้ ก็พูด
ไดวา สังคมบรรลุความสมบูรณแลวในแงของนิติศาสตร เพราะยอมหมาย
เปนเรื่องตรงขามกับภาวะของธรรมชาติ (ที่ปาเถื่อนไรขื่อแป) ซึ่งบุคคลตองยอมสละสิทธิเสรีภาพของตน
บาง เพื่อไดรับการคุมครองจากสังคมหรือจากผูปกครอง สวนทางพระพุทธศาสนามองมนุษยเปนธรรม
ชาติสว นพิเศษที่ฝกศึกษาได การจัดการทางสังคมอยางนี้ก็เปนการประสานประโยชนจากความจริงของ
ธรรมชาตินนั่ เอง มนุษยทพี่ ฒ
ั นาแลวจึงมีชวี ติ จิตใจที่กลมกลืนกับกติกาทางสังคมทีต่ กลงจัดวางกันขึน้ นัน้
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ถึงการที่คนพัฒนาแลวอยางสมบูรณ จนทั้ง ๓ ดานของชีวิต คือ ทั้งพฤติ
กรรม จิตใจ และปญญา มาบูรณาการประสานกันลงตัว
ทางดานปญญาก็รูเขาใจเหตุผลและความมุงหมายของวินัย ทาง
ดานจิตใจก็มีความเต็มใจและรวมใจ พรอมทั้งทางดานพฤติกรรมก็ปฏิบัติ
ตามดวยดีอยางมีเหตุผล
แตในความเปนจริง สังคมจะไมบรรลุภาวะนี้ เพราะเปนธรรมดาวา
ในขณะหนึ่งขณะเดียวกัน มนุษยทั้งหลายยอมอยูในระดับการพัฒนาที่ตาง
กันหลากหลาย
อยางไรก็ตาม มนุษยจะปลอยตัวประมาทไมได จะตองเพียรพยายาม
อยางนอยใหมีคนจํานวนหนึ่งมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๓ โดยใหคนจํานวน
มากทีส่ ุดมีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๒ และใหคนที่มีทาทีปฏิบัติในระดับที่ ๑ มี
จํานวนนอยที่สุด สังคมก็จะยังพออยูกันได และนับไดวาเปนสังคมที่ดี

ความเครงครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไมยึดมั่น
คํานึงแตจะรักษาธรรมเพื่อประโยชนสุขของปวงชน
กิจกรรมหรือขอยึดถือปฏิบัติที่ตกลงกันในสังคมมนุษย พระทานใช
คําวา “สมมติ” ทัง้ นั้น
ตัวอยางเชน มีจีวรเกิดขึ้นในวัด พระภิกษุแตละรูปในวัดนั้นมีสิทธิ
สิทธิก็เปนของสมมติเหมือนกัน ญาติโยมอาจไดสิทธิมีของครอบครองมาก
มาย แตพระมีสิทธิเพียงเครื่องใชที่เรียกวา บริขารนิดเดียว เชน มีไตร
จีวรที่ถือไดจริงๆ ชุดเดียว นอกจากนั้นแลวมีสิทธิครอบครองไดแค ๑๐ วัน
เปนอยางมาก เกินกวานั้นเก็บไมได แลวทีนี้จะทําอยางไร
ถาจีวรเกิดขึ้นมากมาย ก็ใหมีพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาหนาที่สําหรับ
เก็บ เรียกวา จีวรนิทหกะ แปลวาภิกษุเจาหนาที่เก็บจีวร
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ภิกษุองคหนึ่งจีวรขาด อยากจะไดจีวรใหม จะไปหาภิกษุองคที่เก็บก็
ไมได เพราะองคเก็บไมมีหนาที่แจก ตองไปหาพระภิกษุอีกองคหนึ่งผูมี
ตําแหนงเรียกวา จีวรภาชกะ แปลวา ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวร
ภิกษุทั้ง ๒ รูปนี้ คือทั้งพระจีวรนิทหกะ (ผเู ก็บจีวร) และพระจีวร
ภาชกะ (ผแู จกจีวร) ตองไดรบั แตงตัง้ จากสงฆ โดยมีกฎเกณฑบญ
ั ญัตวิ า
ตองมีคุณสมบัติพื้นฐานอยางนี้ๆ คือ ไมมีอคติ ทั้ง ๔ และรูงานในหนาที่
โดยเขาที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมตกลงมีมติรวมกัน แตงตั้งภิกษุรปู
นีเ้ ปนผูเ ก็บจีวรหรือเปนผแู จกจีวร
การเลือกตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาทํ าหนาที่อันใดอันหนึ่ง ใหมี
ตําแหนงหนาที่อยางนี้ เรียกวา สมมติ
คําวา “สมมติ” ของพระ ไมใชเปนเรื่องเหลวไหลอยางที่ญาติโยม
เขาใจกัน แตเปนเรื่องที่จริงตามสมมติ คือตามที่ตกลงกันนั้น เมื่อภิกษุรูป
นัน้ ไดรับการสมมติแลว ก็มีอํานาจหนาที่จริงๆ (ตามที่ตกลงกัน) ในการที่
จะเก็บจีวร หรือในการที่จะแจกจีวร เปนตน
อีกตัวอยางหนึ่ง การสรางโบสถจะตองมีนิมิต คือเครื่องหมายเขต
เวลาผูกสีมาคือตกลงกําหนดเขตนั้น ก็เรียกวา “สมมติสีมา” สมมติ ก็คือ
มติรวมกันดังที่กลาวแลว
เรือ่ งของสังคมมนุษยนั้น เปนเรื่องของมติที่มนุษยจะตกลงกันวาจะ
เอาอยางไร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา “สมมติ” ทั้งสิ้น แตกลาวแลววา
สมมติเปนเรื่องที่สําคัญมาก อารยธรรมของมนุษยตั้งอยูบนฐานของสมมติ
เพราะมนุษยมีความสามารถในการสมมติ จึงสามารถทําการสรางสรรค
อารยธรรมใหเจริญงอกงามขึ้นมาได เพราะเหตุที่สมมติเปนเรื่องจริงใน
ระดับหนึ่ง และเปนเรื่องใหญทีเดียว ในพระพุทธศาสนา ทานจึงแสดงไว
ทั้งปรมัตถสัจจะ และสมมติสัจจะ
การเขาถึงสมมติ คือการรเู ขาใจตามเปนจริงวา กฎเกณฑเปนตนนี้
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เปนสิ่งที่เราตกลงกันกําหนดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนบางอยาง เมื่อเรามีเหตุ
ผลในการตั้งกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อประโยชนอันนี้ เราก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสมมตินั้น เพราะฉะนั้น พระจึงมีลักษณะที่วายิ่งพัฒนาไปก็จะยิ่ง
ปฏิบัติตามวินัยไดเครงครัด
อาจมีผูสงสัยวา ขอปฏิบัติตางๆ ที่เรียกวาการรักษาสิกขาบทนั้นก็
เปนขอฝกเทานัน้ พระอรหันตเปนผฝู ก เสร็จแลว ไมตอ งฝกอีกตอไปแลว
ทําไมจะตองปฏิบตั ดิ ว ย ก็กลายเปนวาพระอรหันตยดึ ถือสมมติมากใชไหม
ตอบวา ตามปกติคนเรานัน้ แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ ผูท ยี่ งั ฝกกับ
ผูท ฝี่ ก แลว หรือผูท กี่ าลั
ํ งศึกษากับผจู บการศึกษา หรือผูท กี่ าลั
ํ งพัฒนากับผูท ี่
จบการพัฒนาแลว พระอรหันตนนั้ จบการพัฒนาแลว แตปรากฏวาเปนผูท ี่
ถือวินยั จริงจังมาก เพราะอะไร มีเหตุผลในเรือ่ งนีอ้ ยางนอย ๓ ประการ คือ
๑. เปนผูนํา พระอรหันตในฐานะที่เปนผูสมบูรณแลว จึงตอง
ปฏิบัติตนเปนผูนําเขาในความเครงครัดในสิกขาบท ขอยกตัวอยางวา
(วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘) เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุลงอุโบสถ
สวดปาติโมกขทุก ๑๕ วัน มีพระอรหันตองคหนึ่งดําริวา หลักการนี้บัญญัติ
ขึ้นเพื่อจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ เราเปนผูบริสุทธิ์แลว ควรจะตองไป
หรือไม พระพุทธเจาเสด็จมาถึงตัวเลยตรัสวา ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไม
เคารพกฎ แลวใครจะเคารพกฎ ถาเธอผูบริสุทธิ์แลวไมถือสําคัญ ใครจะ
เห็นสําคัญ เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงตองเปนผูนําในการรักษาสิกขาบท
๒. เปนแบบอยาง ซึง่ ก็อยูใ นฐานะผูน าด
ํ วยเหมือนกัน ทานเรียกวา
ปฏิบตั เิ พือ่ ใหชนรุน หลังถือเปนแบบอยาง ขอนีส้ าคั
ํ ญมาก หมายความวา
ไมใชปฏิบัติเพื่อตัวเอง เพราะตัวเองพัฒนาสมบูรณแลว สําหรับตัวเองทํา
ใหพอแลว เต็มแลว เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้ ค็ ดิ แตจะทําเพือ่ ผูอ นื่ อะไรจะเปน
การดีแกคนรุน หลัง ก็ทาให
ํ เปนตัวอยางไว
ดังเชน พระมหากัสสปะ ทานแกมากอายุถึง ๑๒๐ ป แตทานก็ยัง
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ถือธุดงค เชน อยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนตน พระพุทธเจา
เคยตรัสกับพระมหากัสสปะวา เธอถือธุดงคเครงครัดมาเปนเวลายาวนาน
บัดนีเ้ ธอก็ชราแลว เรี่ยวแรงกําลังก็ไมคอยมี ผาบังสุกุลนี้เนื้อไมดีและหนัก
มาก เธอรับจีวรที่ญาติโยมถวายมาใชเถิด แตพระมหากัสสปะไดทูลขอ
ปฏิบัติถือธุดงคเชนนั้นตอไป พระพุทธเจาก็ตรัสถามวามีเหตุผลอะไร
เพราะหากยอมใชจวี รเนือ้ ดีกจ็ ะเบาสบาย พระมหากัสสปะชี้แจงเหตุผลวา
เพือ่ เปนแบบอยางแกคนรุน หลัง เรียกวา ปจฺฉมิ า ชนตา ทิฏ านุคตึ อาปชฺเชยฺย
แปลวา ประชุมชนภายหลังจักไดถือเปนแบบอยาง (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙) จะได
เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกคนเหลานั้นเอง
๓. เปนการปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน หรือเปนการรักษา
ผลประโยชนของประชาชน เพราะวินัย กฎหมาย และกฎเกณฑกติกาทั้ง
หลายนั้น เปนสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชนแกสวนรวม โดยเฉพาะเพื่อ
สรางสภาพเอื้อตอการสรางสรรคพัฒนาชีวิตและสังคมที่ดีงามดังกลาว
แลว พระอรหันตนั้นเปนผบู รรลุประโยชนตนแลว ไมมีอะไรที่จะตองทํา
เพื่อตนเองอีก ทานจึงปฏิบัติเพื่อผูอื่นและเพื่อสวนรวมไดเต็มที่ ตามคติที่
วา พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ คือ เพื่อประโยชนสุขแก
ชนจํานวนมาก เพื่อเห็นแกประโยชนสุขของโลก
อยางในเรื่องพระมหากัสสปะ เมื่อทานทูลชี้แจงเหตุผลแลว พระ
พุทธเจาก็ทรงประทานสาธุการวาทานปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของพหูชน
(สํ.นิ.๑๖/๔๘๒/๒๓๙; ฯลฯ) ดวยเหตุนี้พระอรหันตจึงปฏิบัติเครงครัดในพระวินัย
นี้คือหลักการในการรักษาวินัย กฎหมาย และระเบียบแบบแผน
ตางๆ ซึ่งคนที่อยูในระดับตางๆของสังคมควรจะมีทาทีที่ถูกตอง แตปรากฏ
วาในสังคมไทยมีการยึดถือเขาใจผิดกันบอยๆ เชน บางทีมีการอางวา
พระภิกษุทานนั้นทานนี้เปนพระอริยะ ทานหมดกิเลสแลว ไมมีกิเลสแลว
ทานจะทําอะไรก็ไดเพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น เอาหลักความไมยึดมั่นถือ
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มัน่ มาอาง (รายหนึ่งถึงกับวาใหหญิงสาวนวดให) ญาติโยมหลายทานฟง
แลววานาจะจริงนะ เพราะพระอรหันตทานไมยึดมั่นถือมั่น จะไปเอาอะไร
กับสิง่ เหลานี้ ซึ่งไมจริงแทแนนอน เปนสิ่งสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา นี่แหละ ระวังจะตกหลุม
ทีว่ าตองระวังก็คือ ความไมยึดมั่นที่แท กับความไมยึดมั่นเทียมหรือ
ความไมยึดมั่นอยางปลอม เปนคนละอยางกัน การที่พระอรหันตทานไม
ยึดมั่นนั้น ทานไมยึดมั่นแทดวยปญญาที่รูความจริง แตในการดําเนินชีวิต
ทานยอมรับความจริงตามเหตุตามผล
ไดกลาวแลววา สมมติ นัน้ คือสิ่งที่มนุษยตกลงกัน มีมติรวมกัน
โดยกําหนดวางไวตามเหตุผล เพื่อวัตถุประสงคที่เปนประโยชน ไมใชตั้ง
ขึน้ มาลอยๆ พระอรหันตอยูดวยปญญาที่เขาใจเหตุผลนั้น และทานไมมี
อะไรที่เปนการเห็นแกประโยชนของตัวทานเองดวย เพราะฉะนั้นทานจึง
เปนผูที่พรอมที่สุดที่จะปฏิบัติตามสมมตินี้ จึงกลายเปนวา พระอรหันตเปน
ผูพรอมที่สุด ที่จะปฏิบัติตามวินัยหรือกฎกติกาที่เปนสมมติ เพราะไมมี
กิเลสที่จะทําใหเห็นแกตัวหรือทําเพื่อตัว
ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัดขวางผล
ประโยชนของเขา อยางนอยก็ตามใจตัวที่ขี้เกียจทํา หรือเปนการไมสบาย
ทีต่ อ งไปทําตามกฎ กิเลสเชนความขี้เกียจ และความเห็นแกประโยชนสวน
ตัวตางๆ เหลานี้ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมปฏิบัติตามกติกาสังคม เพราะ
ฉะนั้น คนที่ยังมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎไดยาก สวนพระอรหันตทานหมด
กิเลสแลว ทานไมมีเรื่องสวนตัวที่จะเขามากีดกั้น มาทําใหจิตใจตองฝน
หรือหลบซอน ทานไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองแลว ทานพรอมที่จะทําตาม
สิง่ ที่มีเหตุผลทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระอรหันตจึงเปนผูนําในการปฏิบัติ
ตามสมมติที่ชอบธรรม
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บางคนบอกวา อะไรมันก็ไมเที่ยงแทแนนอน อยาไปยึดมั่นถือมั่นมัน
เลย แลวก็ไมเอาเรื่องเอาราวอะไร กลับไปบานก็วาเงินทองไมใชของเรา
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ลูกก็ไมใชของเรา ภรรยาก็ไมใชของเรา บอกวา
ไมยดึ มัน่ นีแ่ หละ เจอความยึดมัน่ อยางหนักเขาไปแลว ความยึดมัน่ เกิดขึน้
มาโดยไมรูตัว นี่ก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” เพราะวาความไม
ยึดมัน่ ทีเ่ ขาอางนัน้ เปนเพียงความไมยดึ มัน่ ทีเ่ ปน concept หรือเปนสัญญา
ทีร่ ับเอามาถือไว แลวก็ยึดมั่นวาฉันจะไมยึดมั่น เทานั้นเอง
สวนความไมยดึ มัน่ ทีแ่ ทจริง เกิดจากปญญาทีร่ คู วามจริงแลวใจไมตดิ
ใจเปนอิสระอยู แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจังตามหนาที่หรือตาม
เหตุผลที่ไดตกลงเห็นชอบรวมกัน เพื่อความดีงามบางอยาง มีอะไรเปนไป
ใจก็ไมตกเปนทาส ไมถูกครอบงํา อันนี้สิที่สําคัญ สวนการปฏิบัติในทาง
รูปธรรมดําเนินตามแบบแผนกติกาทีต่ กลงไว ถามันชอบธรรมสมเหตุสมผล
ดังนัน้ พระอรหันตจึงเปนผูปฏิบัติจริงจังตามสมมติ และเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด
วินยั นี้ ในแงหนึ่งเปนการสรางแบบแผนชีวิตตัวอยางสําหรับผูที่จะ
มีชีวิตที่ดีงามอยางนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวา ทั้งที่พระพุทธเจาสอน
หลักความไมยึดมั่น แตวินัยของพระทําไมกลับใหเอาจริงเอาจังกับสิ่งตางๆ
มากนัก นี่แหละวินัยเปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษยที่แท
จริงนั้น ความไมยึดมั่นที่ถูกตองเปนอยางนี้
จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับความไมยึดมั่น ซึ่งอาจจะซอนกันอยูเปน
๒ ชั้น คือ
ในชัน้ ที่ ๑ ทานสอนใหไมยดึ ติด เชน ไมเห็นแกลาภ ไมโลภ ไมหมาย
มัน่ ในการที่จะตองไดจีวรอยางนี้อยางนั้น ที่จะเอาแตใจ หรือจะมีของใน
ครอบครองใหมาก เพราะฉะนัน้ จึงมีสกิ ขาบทในวินยั ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า ใหภกิ ษุมสี งิ่
ของเครือ่ งใชไดจากั
ํ ดเทานัน้ เทานี้ เพียงเทาทีพ่ อแกการใชประโยชนทแี่ ทจริง
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ในเวลาเดียวกัน มองอีกขั้นหนึ่ง ก็จะเห็นความไมยึดมั่นในชั้นที่ ๒
คือสิง่ ของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วาเปนของทานแลว ทานตองมีความ
รับผิดชอบอยางเต็มที่
ตัวอยางเชน วินัยกําหนดวา พระภิกษุรูปหนึ่ง(มีสิทธิ)มีจีวรไดชุด
เดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกเรื่องเสื้อผาอาภรณ จึงไมใหมีมาก
แตพระจะบอกวา เรื่องจีวรนี้ไมสําคัญ ฉันไมยึดมั่นถือมั่น มันไมใชของ
ของเราจริง เราเกิดมามันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็เอาไปไมได แลวก็
ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยใหขาดเปนรู ไมปะชุน
พระภิกษุจะปลอยปละละเลยอยางนั้นไมได วินัยกําหนดไววา ภิกษุ
ปลอยใหจีวรขาด ไมปะชุน แมจะเปนรูเทาหลังเล็บนิ้วกอย ก็มีความผิด
เปนอาบัติ (วินย.อ. ๒/๑๖๘) เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดนี้
ปลอยใหขาด ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว
ในทํานองเดียวกัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวตองรักษาไวใหดี ถาอยู
ปราศจากมันแมแตราตรีเดียว ก็เปนอาบัติ (วินย. ๒/๑๐/๗) ทานเรียกวาขาด
ครอง ญาติโยมไมเขาใจหลักการนี้ก็จะพูดวา พระทําไมมายึดมั่นถือมั่นกะ
เรือ่ งจีวรแคนี้ สําคัญอะไรนักหนา
เพราะฉะนั้น จะตองเขาใจหลักการนี้ใหถูก วินัยเปนระบบแหงวิถี
ชีวติ ของการฝกตน ถาเรามองเห็นธรรม คือความจริงแทแหงความถูกตอง
ดีงาม ทีเ่ ขามาสูวนิ ยั คือระบบการจัดตัง้ ของมนุษย ในรูปของระเบียบแบบ
แผนในการดําเนินชีวิตแลว ก็ผานตอนนี้ไปได จึงจะขอเลยตอไปสูเรื่องใน
ระดับการบัญญัติและการใชกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ อีกสัก ๓-๔ อยาง
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ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเปนภัย
แตถา เขาถึงธรรมทีเ่ ปนฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนักนิตศิ าสตรทแี่ ท
การบัญญัติกฎหมายซึ่งเปนกฎมนุษย มีขอที่ตองระวังหลายอยาง
ขอระวังที่ ๑ ก็คอื การทีม่ นุษยจะแปลกแยกจากธรรมชาติ ซึง่ จะไมอธิบาย
มาก แตจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกมาพูดตอนตนแลวในเรื่องกฎมนุษย กับ
กฎธรรมชาติ ที่ซอนกันอยู
ดังไดบอกแลววา ทีจ่ ริงนัน้ การทีเ่ ราบัญญัตกิ ฎมนุษยขนึ้ มา ก็เพราะ
ความตองการแทจริงของเราอยูที่กฎธรรมชาติ เราจึงบัญญัติกฎมนุษยขึ้น
มาหนุนการกระทําที่จะใหไดผลตามกฎธรรมชาตินั้น
ทําไมเราจึงบัญญัตกิ ฎมนุษยวา ใหคนมาทําสวน ๑ เดือนแลวเราใหเงิน
เดือน ๕,๐๐๐ บาท การที่กฎมนุษยเกิดขึ้นมานี้ เพราะแทจริงแลวมีกฎ
ธรรมชาติอยูเบื้องหลัง คือเราตองการผลตามกฎธรรมชาติวา จะใหตนไม
เจริญงอกงาม จึงจัดระบบใหมีคนมาทําสวน กฎมนุษยวา ทําสวน ๑ เดือน
ไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท ก็มาหนุนกฎธรรมชาติที่วา ทําสวน ทําใหตนไม
เจริญงอกงาม
ถามนุษยแปลกแยกจากกฎธรรมชาติ และหลงสมมติ คือติดอยูแค
กฎสมมติเมื่อไร ชีวิตและสังคมจะเริ่มวิปลาสทันที เริ่มจากคนทําสวน ซึ่ง
มาทําสวนเพียงเพราะตองการผลตามกฎมนุษย คือ ตองการเงินเดือน
๕,๐๐๐ บาท เขาไมตองการผลตามกฎของธรรมชาติ ไมไดตองการใหตน
ไมเจริญงอกงาม อะไรจะเกิดขึ้น ผลเสียหรือความวิปลาสที่เกิดขึ้น คือ
๑. ในดานชีวิตของตัวบุคคลนั้นเอง คนทําสวนก็ไมมีความสุขในการ
ทําสวน เพราะเขาทําสวนดวยความฝนใจเนือ่ งจากเขาไมไดตอ งการผลที่แท
จริงของการทําสวน แตสิ่งที่เขาตองการคือเงิน การทําสวนจึงทําใหเขา
ตองมาทรมาน ตองรอเวลาเดือนหนึง่ กวาจะไดเงินเดือน ซึง่ เปนภาวะทีแ่ ย
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จริงๆ เพราะฉะนัน้ เขาจึงทําสวนดวยใจทุกขทรมานเต็มทีตลอดเวลา
๒. ในดานกิจการของสังคม ประโยชนสว นรวมก็เสีย เพราะวาเมือ่
คนทําสวนไมเต็มใจทําสวน นอกจากตัวเขาเองจะไมมีความสุขแลว ก็ยังไม
ตัง้ ใจทํางานอีก เมือ่ ไมตงั้ ใจทํา สังคมก็ไมไดประโยชนทคี่ วรจะไดจากเขา กิจ
การของสังคมก็เสีย เพราะการทําสวนไมมคี ณ
ุ ภาพ และไมมปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนั้น เมื่อคนทําสวนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการ
ผลแตตามกฎมนุษย และไมตั้งใจทําสวน สังคมมนุษยก็ตองตั้งกฎมนุษย
ซอนเพิ่มเขามาอีก เชนจะตองดําเนินการตั้งคนคุมขึ้นมาเพื่อคุมคนทําสวน
คนนี้ แตนายคนคุมก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ ตองการแตผลตามกฎ
มนุษยอยางเดียว ก็เลยไมไดเรื่องอีก แลวก็ตั้งกฎซอนเขามาเปนชั้นๆ จน
ซับซอนอยางยิ่ง แตผลที่สุดก็ลมเหลวหมด
การทีส่ ังคมนี้ยังดํารงอยูได ก็เพราะคนเราบางสวนยังไมแปลกแยก
จากธรรมชาติ ถามนุษยทั้งสังคมนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติมาติดอยู
กับกฎมนุษยอยางเดียวโดยหลงสมมติเมื่อไร สังคมนี้ก็จะปนปวนวิปริต
และชีวิตก็จะไมมีความสุข จะเสียคุณภาพชีวิต ดังเชนคนทําสวนที่ทํางาน
ดวยความทุกขทรมานดังกลาวมาแลว
เวลานี้ มนุษยเริ่มเขาสูระบบที่ติดสมมติมากขึ้น ระบบแขงขัน หรือ
ระบบผลประโยชนทกี่ าลั
ํ งเขามา สงผลกระทบตอระบบทุกอยางของสังคม
ไมเฉพาะดานเศรษฐกิจ แมแตกฎหมายก็จะถูกกระทบดวย เพราะฉะนั้น
นักกฎหมายจะตองทันตอแนวโนมนี้ดวย ระบบการแขงขันหาผลประโยชน
นีเ้ ปนระบบที่เต็มไปดวยสมมติ และจะผลักดันใหมนุษยทําการตางๆ เพื่อ
ผลตามกฎสมมติอยางเดียว จนกระทั่งในไมชาคนก็จะแปลกแยกจากธรรม
ชาติแทบจะสิ้นเชิง
ดังตัวอยางที่ยกมาพูดบอยๆ คือ เมื่อคนตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
มาโรงหนึ่ง ในขณะที่สังคมเขาสูระบบแขงขันหาผลประโยชนนั้น ถามวา
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อะไรเปนเครื่องวัดความสําเร็จของโรงพยาบาล คํ าตอบตามระบบผล
ประโยชนก็คือ กําไรสูงสุด เพราะเขาตั้งโรงพยาบาลขึ้นเพื่อผลประโยชน
เมือ่ ไดกาไรสู
ํ งสุดก็คอื ความสําเร็จ ถาไมไดกาไรสู
ํ งสุดก็ไมประสบความสําเร็จ
การตั้งโรงพยาบาลแลวทําใหไดกําไรสูงสุดนี้เปนเรื่องของกฎมนุษย
ซึ่งหมายถึงการที่การแพทยไดกลายเปนธุรกิจแลว จึงมุงไปที่การไดผล
ประโยชนตอบแทน แตตามกฎธรรมชาติ การแพทยคืออะไร ผลของการ
แพทยคืออะไร การแพทยเปนเหตุ อะไรเปนผลตามกฎธรรมชาติ ตอบวา
การที่คนหายโรค มีสุขภาพดี เปนผลตามกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น
ความสําเร็จของโรงพยาบาลตามกฎธรรมชาติ ซึ่งเปนความสําเร็จที่แท
จริง ก็คอื การที่ไดชวยใหผูคนในสังคมนี้ หางเบาบรรเทาจากโรคภัยไข
เจ็บ มีสุขภาพดีขึ้น นี้คือความสําเร็จตามกฎธรรมชาติ
พูดสัน้ ๆวา ความสําเร็จของมนุษยตามความหมายแหงกฎสมมติ คือ
การไดกาไรสู
ํ งสุด แตความสําเร็จของมนุษยตามความหมายแหงกฎแทของ
ธรรมชาติ คือ การทําใหชวี ติ ดีงามมีความสุข สังคมสันติ และโลกเปนแดนเกษม
ตอนนี้ ระหวาง ความสําเร็จตามกฎมนุษย กับความสําเร็จตาม
กฎธรรมชาติ เราจะเลือกเอาความสําเร็จอยางไหน ในสังคมปจจุบันนี้กิจ
การทุกอยางกําลังกลายเปนธุรกิจ แมแตการศึกษา เรากําลังจะมองกันอยู
แคกฎมนุษย และหลงอยูกับกฎสมมตินั้น ไมวาจะทําอะไร ก็มุงผลสําเร็จที่
กําไรสูงสุด ถาเปนอยางนี้จริงๆ แมแตแพทย ก็จะคํานึงแตรายได ไม
คํานึงถึงชีวิตของคน คนจะเปนอยางไรก็ชาง ใหฉันไดกาไรก็
ํ แลวกัน นี่ดี
แตวาแพทยของเรายังมีคุณธรรมอยูหลายทาน
เวลานีก้ ิจการทุกอยางกําลังจะเปนอยางนี้ นี้คือการที่มนุษยแปลก
แยกจากธรรมชาติ ติดในสมมติ เขาจึงไมสามารถเชื่อมกฎธรรมชาติกับ
กฎของมนุษยเขาหากัน เขาไมรูตระหนักวา การที่เราจัดตั้งวินัย คือวาง
ระบบสังคมในหมูมนุษยขึ้นมานี้ แทจริงแลวก็เพื่อใหความเปนจริงในกฎ
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ธรรมชาติปรากฏผลที่ดีงามขึ้นมาแกชีวิตและสังคมของมนุษย ถามนุษย
ยังตระหนักรแู ละทําใหเปนไปอยางนี้ได ก็คือ การเชื่อมระหวางกฎมนุษย
กับกฎธรรมชาติ หรือวินัยกับธรรมได
พระพุทธเจาตรัสธรรมกับวินยั ไวดว ยกันเปนคกู นั เพราะทีแ่ ทนนั้ ฐาน
ของชีวติ และสังคมมนุษยของเราคือธรรม และประโยชนทแี่ ทของเราก็คอื
ธรรม นิติศาสตรจะตองจับจุดนี้ใหได โดยเฉพาะในเมื่อสังคมตอไปนี้จะ
ประสบปญหาเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ทุกที ซึง่ เราจะตองคิดวาจะเอาอยางไรกับมัน
กฎหมายนั้น วาที่จริง สาระที่แทตองอยูที่เจตนารมณซึ่งสอดคลอง
กับธรรมนั้น เพราะฉะนั้น ถาคนไมเขาถึงธรรม ก็จะมีปญหาจากกฎหมาย
ไดหลายอยาง ไมวาจะเปนเพราะ
๑. ปญญาไมเขาถึงธรรม ก็ตาม
๒. เจตนาไมเปนธรรม เชน ไมบริสุทธิ์ หรือไมประกอบดวยเมตตา
คือความหวังดีตอเพื่อนมนุษย เนื่องจากเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือคิด
จะกลั่นแกลงผูอื่น ก็ตาม
เพราะฉะนั้น บางครั้งกฎหมายก็จึงกลายเปนเครื่องมือกดขี่ขมเหง
กันในสังคมได และเราจึงตองคอยตรวจสอบเจตนารมณที่แทจริงของ
กฎหมายกับขอกําหนดตามตัวอักษร ดวยความสํานึกตระหนักวา ขอ
กําหนดตามตัวอักษรนัน้ ทีจ่ ริงจัดวางไวเพือ่ สนองเจตนารมณของกฎหมาย
แตเมื่อออกมาแลวบางทีมันกลับเปนเครื่องมือในการที่จะไมปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมาย คนจึงใชบัญญัติตามตัวอักษรเพื่อทํารายคนอื่นก็
ได หรือเพื่อสนองการหาผลประโยชนของตนเองก็ได ดังที่มีคนใชกฎหมาย
เพื่อผลประโยชนของตัวเองกันมากมาย
เพราะฉะนั้น การที่จะตองตรวจสอบกฎมนุษยคือกฎหมายนี้ใหสอด
คลองกับธรรมและใหชวยนํามนุษยเขาถึงตัวธรรมใหได จึงเปนหนาที่ของ
มนุษยที่จะตองทํ าอยูตลอดเวลา สิ่งที่นักกฎหมายโดยเฉพาะผูบัญญัติ
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กฎหมายจะตองมี ก็คือการเขาถึงธรรมทั้งในแง
๑. การเขาถึงธรรมดวยปญญา คือความรูในความจริงอยางที่วามี
หลายระดับ ตั้งแต
๑) ความรใู นกฎแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ความ
เปนไปตามเหตุปจจัย หลักการแหงความถูกตองดีงาม อยางนอยรูตัวกฎ
เกณฑกติกาในความหมายที่แทจริงของมัน และตามที่มนุษยบัญญัติ และรู
ไปถึงสังคม สภาพปญหาของสังคม เหตุปจจัยแหงความเปนไปในสังคม
กลไกของความเปนไปนั้น ตลอดจนการหยั่งรูหยั่งเห็นวาการที่วางกฎขอนี้
แลวจะเกิดผลอะไรขึ้นมาในสังคม เปนตน และ
๒) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย วามนุษยนี้เปนสัตวที่ตอง
ฝกฝนพัฒนา เขามีความประสงคอะไร ชีวิตที่ดีเปนอยางไร ซึ่งอยางที่
กลาวแลววา คนเราทุกคนมีความเขาใจและความตองการนั้นอยูแมโดยไม
รตู วั ถึงแมเห็นไมชัดมันก็มีอยูในใจ และถาไมชัดนี่แหละ มันจะมีอิทธิพล
ซึง่ ทําใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
๒. การเขาถึงธรรมดวยจิตใจ คือมีเจตนาบริสุทธิ์ รักความเปน
ธรรม มีความมุงมาดใฝปรารถนาตอจุดหมายที่จะสรางสรรคชีวิตและ
สังคมใหดีงาม ดวยการดํารงธรรมไวในสังคม อันนี้จะตองมีอยูในใจ คือ
ความใฝปรารถนาที่จะดํารงธรรมและสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
การเขาถึงธรรมที่วามานี้จะตองมีอยูในนักกฎหมาย โดยเฉพาะผู
บัญญัติกฎหมาย
เมื่อผบู ัญญัติกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว
พฤติกรรมของเขาในการบัญญัตกิ ฎหมายก็จะเปนพฤติกรรมทีเ่ ขาถึงธรรมดวย
เมื่อผูใชกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจิตใจแลว ก็จะมี
พฤติกรรมในการใชกฎหมายอยางผูเขาถึงธรรมดวยพฤติกรรมดวย
ขอยํ้าอีกทีวา เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายใดก็ตาม ในใจของผูบญ
ั ญัติ
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ยอมมีความคิดความเห็นความเขาใจอยางใดอยางหนึง่ ทีพ่ ระเรียกวา ทิฏฐิ
เกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษยอยูใ นใจ
ตัวอยางเชน คนหนึง่ อาจจะเชือ่ วา ความสุขของมนุษยอยูที่การเสพ
วัตถุ คนที่มีความเขาใจอยางนีอ้ ยูใ นใจ แมจะไมไดทาความเห็
ํ
นหรือความ
เชื่อนั้นใหประจักษออกมาแกตนเอง มันก็ฝงลึกอยู เวลาเขามาบัญญัติ
กฎหมาย เขาก็จะบัญญัติอยางหนึง่
แตอกี คนหนึง่ มีความเชือ่ วา ตามธรรมชาติของมนุษยนนั้ ความสุขไม
ไดอยูเพียงแคการเสพวัตถุ แตอยูที่คุณคาทางนามธรรมที่ลึกซึ้งกวานั้น
เวลาเขามาบัญญัติกฎหมายเขาก็จะบัญญัติอีกอยางหนึ่ง
เปนอันวา ทิฏฐิ หรือแนวคิดความเชื่อนี้จะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง
ซึ่งจะมากําหนดวิถีทางในการคิดวินิจฉัยและใหเหตุผลแกเขาผูนั้นในการ
ทํากิจกรรมทางปญญาทั้งหมด เรื่องนี้ใหญมาก เพราะฉะนั้น นักกฎหมาย
จะอยูแ คเหตุผลพื้นๆ ในทางสังคมเทานั้นไมได แตเขาจะตองเขาถึงความ
จริ ง ซึ่ ง รวมทั้ ง เรื่ อ งธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ด  ว ย เพราะว า มนุ ษย ที่ ตรา
กฎหมายในสภานิติบัญญัติเปนตนนั้น
๑. จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา ซึ่งมีหลาย
อยาง เชน เขามีปญญารูแคไหน ก็เปนปจจัยปรุงแตงในตัวเขาใหทําได
อยางนั้นเทานั้น พูดงายๆ ก็ภูมิธรรมภูมิปญญานั่นเอง ตลอดจนสภาพ
หลอหลอมของคานิยมทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตน ซึ่งเขามาเปน
ปจจัยปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การให
ความเห็น ตลอดจนการยกมือวาจะเอาขางไหน พูดงายๆวา ภูมิธรรมภูมิ
ปญญาในตัวคนนั้นสําคัญอยางยิ่ง เริ่มแตทฏิ ฐิของเขา ซึ่งเปนปจจัยหลอ
หลอมทั้งในตัวบุคคลและในทางสังคม
๒. เมือ่ บัญญัติกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตง
ผลักดันสังคมอีก ทําใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป
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เปนอันวา ทิฏฐิในตัวคนมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหมีผลขึ้น
มา ๒ อยางนี้ โดยเฉพาะนักกฎหมายจะตรากฎหมายที่ดีไมไดถาไมรูธรรม
ชาติของมนุษยวา มีศักยภาพอยางใด ควรมีชีวิตอยางไร
ตัวอยางเชน เวลานี้จะออกกฎหมายเกี่ยวกับสนุกเกอร จะเห็นวา
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยจะอยูเบื้องหลังการตัดสินใจของ
ผอู อกกฎหมาย เชน บางคนก็เขาใจวา ความสุขของมนุษยอยูท กี่ ารเสพวัตถุ
ซึ่งเจาของความคิดอาจไมรูตัวเลย แตเขาจะวินิจฉัยและตัดสินใจลงมติ
ตางๆ ตามภูมิธรรมภูมิปญญาที่เขามีอยูเบื้องหลังตัวเขานั้น เพราะฉะนั้น
การตัดสินใจของเขาจึงเปนตัวฟองภูมิธรรมภูมิปญญาของตัวเขาเอง
โดยนัยนี้เราจึงพูดไดวา กฎหมายที่ออกมา เปนตัวฟองภูมิธรรม
ภูมปิ ญญาของนักกฎหมาย หรือของผทู ํางานนิติบัญญัติ
แมวา จะตองคํานึงถึงหรือไมลมื มองปจจัยทางสังคม เชน คานิยมทาง
สังคมและวัฒนธรรมดวย แตอยาลืมวา การทีม่ นุษยมปี ญ
 ญาพัฒนามาได
เพียงแคในระดับทีอ่ ยูใ ตคา นิยมของสังคมยังไมเพียงพอ มนุษยทจี่ ะแกปญ
 หา
ของมนุษยจะตองไมจมอยูใตปญหานั้นเสียเอง มิฉะนั้น สังคมมีคานิยม
อยางไร แมแตคานิยมที่เปนปญหา คานิยมนั้นก็จะชักพานักกฎหมายไปได
มนุษยจะเพียงเปนไปตามสังคมเทานัน้ ไมได มนุษยตอ งแกไขสังคมไดดว ย
ถึงตอนนี้ ขอแทรกเรื่องความจริงที่เปนหลักใหญไวอยางหนึ่ง ซึ่งที่
จริงเปนเรื่องสําคัญมาก (ควรอยูใน ภาค ๑) แตจะพูดไวเพียงเปนแนว คือ
หลักที่วา มนุษยนี้มีภาวะ หรือสถานะ ๒ อยางในเวลาเดียวกัน คือ
๑) เปนชีวิต ซึง่ เปนธรรมชาติ อยูในธรรมชาติ และเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ตองขึน้ ตอกฎธรรมชาติ ทัง้ นี้ แยกเปน ๒ ดาน คือ กาย และใจ
อันจะตองปฏิบตั ใิ หถกู ตองดวยปญญา
๒) เปนบุคคล ซึง่ เปนสมาชิกอยูรวมในสังคม มีความสัมพันธตอกัน
โดยขึ้นตอเจตจํานง
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เมือ่ มองคนตองมองทั้งสองดาน และใหประสานโยงถึงกัน ทัง้ ดาน
ทีเ่ ปนบุคคลในสังคม และดานที่เปนชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะมองคน
ตองใหถึงชีวิต แตเรามักจะมองคนแคบุคคล ซึ่งเปนดานสังคม
ตามแนวคิดตะวันตก สังคมศาสตรมองมนุษยในแงเปนบุคคล แทบ
ไมพดู ถึงในแงเปนชีวิต โดยปลอยใหชีวิตเปนเรื่องของวิทยาศาสตร ซึ่งก็
ศึกษาชีวิตนั้นแตดานวัตถุรางกายอยางเดียว นิติศาสตรอยูในหมวดสังคม
ศาสตร ก็จึงมองมนุษยในแงเปนบุคคล
แตจุดหมายของศาสตรทั้งหลายที่จะสรางสรรคประโยชนสุขแก
มวลมนุษยจะไมมีทางสัมฤทธิ์จริงได ถามองคนเพียงแคดานบุคคล โดยไม
คํานึงถึงความเปนชีวิต เพราะมนุษยโดยพื้นฐานเปนธรรมชาติ คือเปน
ชีวติ และตองมองชีวิตใหครบทั้งดานกายหรือดานวัตถุ และดานจิตใจ
มนุษย ทั้งที่เปนชีวิตซึ่งเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ และเปนบุคคลใน
สังคม เกี่ยวเนื่องโยงเปนอันเดียวกัน ถาเราไมเขาใจชีวิตและไมปรับปรุง
ชีวิตใหดี ความเปนบุคคลที่จะอยูรวมกันดวยดีในสังคมก็เปนไปไดยาก
ชีวิตที่พัฒนาอยางดีจึงจะทําใหความเปนบุคคลเจริญงอกงามไดอยางถูก
ตอง หากเราจะใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม อยูในโลกที่ดี มีสังคมที่รมเย็นเปน
สุข เราจะตองประสานความคิดเรื่องชีวิตกับความเปนบุคคลใหกลมกลืน
และเกื้อหนุนกันใหได
เพียงแครับประทานอาหาร คนก็กินอาหารทั้งในฐานะที่เปนบุคคล
และกินในฐานะที่เปนชีวิต มีทั้งการกินเพื่อสนองความตองการของบุคคล
และการกินเพื่อสนองความตองการของชีวิต
แนนอนวา คุณคาที่แทจริงของอาหารคือเพื่อสนองความตองการ
ของชีวิต การกินเพื่อสนองความตองการที่ถือวาดีที่สุดของบุคคล (เชน
อรอย โก แสดงฐานะ ซึ่งรวมทั้งสิ้นเปลืองที่สุด) อาจจะบั่นทอนหรือ
ทําลายชีวิตของเขาเอง ถาเมื่อใดเขาใจถึงความจริงที่โยงมาประสานกัน ก็
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เทากับจับจุดของการแกปญหาได ถามองไมเห็นจุดประสาน แมแตคนแต
ละคน ก็จะไมสามารถเขาใจตัวเองและปฏิบัติตอตัวเองใหถูกตองได
การพัฒนาที่ผิดพลาด ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสังคมมนุษย
กับธรรมชาติตั้งแตระหวางบุคคลกับชีวิตในตัวคนเอง
การตัดสินใจทางสังคม รวมทั้งนิติบัญญัติ มีกรณีมากมาย ที่คํานึง
ถึงแตบคุ คล(และสังคม) โดยไมมองไปใหถึงคุณหรือโทษตอชีวิต(และธรรม
ชาติ) คือ มองคนไมถึงชีวิต เพราะติดอยูแคบุคคล ทําใหไมอาจสรางสรรค
ประโยชนสุขที่แทจริง และกอปญหาแกอารยธรรมในระยะยาว
ตองยอมรับวา กฎหมายมากมายในระบบสังคมทีเ่ ปนมา ไดเปนเครือ่ ง
บั่นทอนอารยธรรม เชน ทําใหเกิด “การพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน” ดังเชนกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมยั่งยืนที่ผานมาแลวใน
สังคมตะวันตก ซึง่ ก็ตอ งเปนเพราะนักกฎหมายเองก็มสี ว นในความเขาใจเชน
นัน้ คือมีมจิ ฉาทิฏฐิดว ย จึงชวยกันผลักดันใหเกิดการพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืน
งานของนักกฎหมายมีผลกวางไกลอยางนัน้ โดยทีน่ กั กฎหมายเองอาจ
อยูใ ตอทิ ธิพลของนักปกครองและนักเศรษฐศาสตรเปนตน และมองความเปน
มนุษยไมทวั่ ตลอดถึงความจริงทัง้ ดานชีวติ และดานบุคคลอยางทีก่ ลาวแลวนัน้
ดังนั้น ผูบัญญัติกฎหมายก็ตาม ผูใชกฎหมายก็ตาม จึงตองไม
ประมาท จะตองศึกษาพัฒนาตัวอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีปญญายิง่ ขึ้น และ
มีเจตนาดียิ่งขึ้น
การศึกษาทีผ่ ลิตนักกฎหมายผสู ามารถมาสรางกฎหมายทีเ่ กือ้ หนุนตอ
ชีวติ ทีด่ งี ามของมนุษย จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางอารยธรรมของมนุษย
เพราะฉะนั้น การจะบัญญัติกฎหมายที่ถูกตองใหเปนปจจัยปรุงแตง
สรางสรรคสงั คมทีด่ ไี ดนนั้ จะตองทําดวยความไมประมาท โดยมีความรับผิด
ชอบอยางสูง ทั้งดานปญญาและดานเจตนา ถากฎหมายผิด ก็จะทําลาย
ชีวิตมนุษย ทําลายสังคม ตลอดจนทําลายตัวธรรมทั้งหมดเลยทีเดียว
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นีเ้ ปนการเตือนใหตอ งระวังวา ธรรมทีเ่ ปนฐานของกฎหมายหรือเปน
ฐานของวินัย อาจถูกทําลายโดยกฎหมายที่ผิด ดวยปญญาทีร่ ไู มเทาถึง
การณ หรือดวยเจตนาทีร่ า ย ซึง่ มีผลเปนการทําลายอารยธรรมของมนุษย
รวมความวา กฎหมายแทมีหลักอยูในใจที่ตองรักตัวธรรม (เชน รัก
ความเปนธรรม) และรักประโยชนสุขของสังคม พูดงายๆ ก็คือ กลับไป
หลักเกาที่วาตองมีทั้งตัวเจตนา คือเจตจํานง ที่มีเมตตา มีความใฝ
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย และตอสังคม ตลอดจนมนุษยชาติ และมีความ
รูแจง คือมี ปญญา ทีเ่ ขาถึงความจริง จนกระทั่งถือธรรมเปนใหญ
เมื่อไรนักกฎหมายถือธรรมเปนใหญ ก็เรียกวา เปนธรรมาธิปไตย
คือถือเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการเปนใหญ แตจะถือ
ธรรมเปนใหญไดก็ตองมีปญญารูธรรม รูหลักการ รูวาอะไรจริง อะไรถูก
ตองดีงาม มันพันกันอยูในตัว เพราะฉะนั้นอยางนอยตองมี ๒ อยางนี้ คือ
รักธรรม ถือธรรมเปนใหญ โดยรูดวยปญญาและมีเจตนาดีตอเพื่อนมนุษย
ซึง่ จะทําใหมีพื้นฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี
กฎหมายและนิติบัญญัติมีความสําคัญตอชีวิตและสังคมตลอดจน
อารยธรรมของมนุษยชาติเปนอยางมากเชนนี้ และนักกฎหมายหรือผทู าํ
หนาทีน่ ติ บิ ญ
ั ญัตจิ ะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ขาถึงธรรม ทัง้ ดวยปญญา ดวยจิตใจ
และดวยพฤติกรรม อีกทั้งตองมีความสามารถในการจัดตั้งวางระเบียบ
ระบบที่เปนสมมติเพื่อสื่อธรรมออกมาสูวินัยอยางไดผลดี ดังที่กลาวแลว
ดังนัน้ การศึกษาดานนิตศิ าสตร จึงเปนเรือ่ งใหญ ทีม่ ขี อบขายกวาง
ขวางลึกซึง้ มาก ไมใชเปนเพียงการเรียนวิชากฎหมายในความหมายตามตัว
อักษรเทานั้น แตเปนการศึกษา เพื่อสื่อสัจธรรมในธรรมชาติสูอารยธรรม
ของมนุษยชาติทั้งหมด และเพื่อรักษาอารยธรรมของมนุษยชาติใหดารง
ํ
อยูในดุลยภาพแหงสัจธรรมของธรรมชาติ ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนแก
มวลมนุษยอยางดีที่สุด ซึง่ ตองการปญญาที่กวางขวางยิ่งใหญ
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อารยธรรมของมนุษยจะยั่งยืนเพียงใด
อยูที่ภูมิธรรมภูมิปญญาในการจัดการกับสมมติ
เวลานี้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย เชนเรื่อง “สิทธิ” ทีม่ ีการนําเขามา
เผยแพรหรือใชกัน เรามักแยกไมถูก เพราะฉะนั้นจึงขอตั้งขอสังเกตอีกนิด
อยางที่ในวงการนิติศาสตรตะวันตกมีสายความคิดแบบ natural
law, natural rights ซึง่ ดูคลายๆ กับเรื่องธรรม แตที่จริงไมใชเลย แนว
คิดแบบนีค้ ลายๆ จะถือวามีกฎหมายที่เปนกฎสากล ที่ใชไดทุกกาลเทศะ
อยูในหัวสมองหรือในปญญาของมนุษย แตที่จริงปญญาของมนุษยที่เขา
ถึงตัวความจริงในธรรมชาติที่จะทําใหมีกฎสากลอะไรแบบนั้นได ในทาง
พุทธศาสนาแยกเปน ๒ ชั้น คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติ ที่ไมเขาใครออกใคร เชนความเปนไป
ของสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งมนุษยจะตองรูเขาใจแลวใช
ความสามารถของเรามาจัดตั้งระบบสังคมของเราเอง
๒. ถามนุษยเราเขาถึงความจริงนั้นจริง และมีความสามารถจริง
เราก็จดั ระบบสังคม โดยเฉพาะการปกครองและกฎหมาย ซึ่งเปนวินัยไดดี
ทีส่ ดุ โดยสอดคลองกับความเปนจริงในธรรมชาติ แลวมนุษยก็จะไดรับ
ประโยชนเอง ดวยเหตุผลนี้ เราจึงมาตั้งขอกําหนดตางๆ ขึ้น
อยางไรก็ดี การกําหนดในเรื่องสิทธิเปนตนนี้ เปนสมมติ ซึ่งได
กลาวแลววาเปนความสามารถพิเศษของมนุษย ซึ่งทําใหเราสรางอารย
ธรรมขึ้นมาได ถามนุษยไมรูจักสมมติ มนุษยก็จะอยูกันไดแคตามธรรม
ชาติพื้นฐานเหมือนอยางหมู แมว ชาง มา เทานั้น หรืออาจจะแยกวาสัตว
เหลานั้น เพราะโดยสัญชาตญาณมนุษยสูสัตวเหลานั้นไมได ดังไดยกตัว
อยางวา เราสรางกฎใหคนทําสวนมาทําสวนแลวไดเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท
อันนีเ้ ปนความสามารถของมนุษย ซึ่งในสัตวอื่นไมมี แตก็ไดบอกแลววา
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ถามนุษยหลงสมมติเมื่อไร เมื่อนั้นคือความพินาศ
การทีจ่ ะไมหลงสมมติก็คือ จะตองโยงจากสมมตินั้นเขาถึงตัวธรรม
คือความจริงอยูตลอดเวลา เชน คนทําสวนยังไมแปลกแยกจากธรรมคือ
กฎธรรมชาติ เขาทําสวนไดเงินเดือนตามกฎมนุษย ๕,๐๐๐ บาท พรอมกับ
ที่ลึกลงไปในใจที่แท เขาทําสวนเพื่อใหไดผลตามกฎของธรรมชาติ คือ
เพื่อใหตนไมเจริญงอกงาม
ถาเขามองทะลุสมมติเขาถึงความจริงคือตัวธรรมอยางนี้ ประโยชน
ของสังคมทีเ่ ปนจุดหมายแทกไ็ มเสีย แตกลับทําใหกลายเปนวาสมมติมาหนุน
ความจริงแท บัญญัติมาหนุนหลักการ คือวินัยมาหนุนธรรม ทําใหความ
ตองการผลตามกฎธรรมชาติบรรลุจุดหมายเปนจริงสมประสงคยิ่งขึ้น
มนุษยเรามีความฉลาด เราจึงบัญญัติสิทธิตางๆ ขึ้นมา แตอยางที่
บอกแลววา สิทธิ นีเ้ ปนความสามารถของมนุษยทตี่ กลงกําหนดกันขึน้ ซึง่ จะ
ไดผลดีจริงหรือไมเพียงไรก็อยทู เี่ ราจะตองมีจติ ใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ มีเจตนาทีด่ งี าม
มีเมตตาตอเพื่อนมนุษย หวังประโยชนสุขแกสังคม และทําการดวยความรู
ความเขาใจระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยอยางกวางขวางทั่วถึงที่สุด
นาสังเกตวา ในชวงเวลาแหงความเจริญของอารยธรรมมนุษย ยุค
ปจจุบนั มีการเนนเรื่องสิทธิมากขึ้น และปญหาเรื่องสิทธิตางๆ ก็ซับซอน
ขึน้ กับทั้งมีการกําหนดสิทธิใหมๆ แปลกๆ ขึ้นดวย
ขอยกตัวอยางเชน เวลานี้ประเทศที่พัฒนาแลวมีการกําหนดสิทธิ
อยางหนึ่งขึ้นเรียกวา pollution rights แปลวา “สิทธิในการกอมลภาวะ”
ซึง่ ไมมีในธรรมชาติ และก็ไมไดถือวาเปนสิทธิตามธรรมชาติ แตก็ทํานอง
เดียวกับที่กลาวมาแลว คือ เปนสิ่งที่มนุษยกาหนดขึ
ํ
้นมาเพื่อความดีงาม
ของสังคม เทาที่มนุษยที่กําหนดเรื่องนี้ขึ้นมา จะมีสติปญญามองเห็นวาจะ
เปนเครื่องชวยแกปญหาในหมูมนุษย
สําหรับในกรณีนี้เหตุผลก็คือวา เวลานี้ธรรมชาติเสื่อมโทรมเสียหาย
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มาก เนื่องจากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะกิจการดานธุรกิจอุตสาห
กรรม ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาจึงมีวาจะทําอยางไรให
มนุษยไมทําลายธรรมชาติ ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจก็จําเปนตองทํา
(ทีจ่ ริงอาจเปนวา ทั้งๆที่การพัฒนาเศรษฐกิจผิดทางจนกลายเปนโทษแลว
หรือเปนการพัฒนาในทางที่กอผลรายเชนเพื่อสนองความโลภไปแลว เรา
ก็ยงั จําเปนตองทําการพัฒนาอยางนั้น) การผลิตสิ่งของเครื่องใชก็ตองทํา
ก็มที างประนีประนอม คือทําใหเขาผลิต โดยสรางมลภาวะใหนอยที่สุด
ในบรรดาวิธกี ารทัง้ หลายทีจ่ ะแกปญ
 หา รวมทัง้ จริยธรรมในการปฏิบตั ิ
ตอสิง่ แวดลอม ก็มกี ารบัญญัตสิ ทิ ธิขนึ้ มาอยางหนึง่ คือ สิทธิในการกอมลภาวะ
วิธปี ฏิบัติในเรื่องนี้คือ รัฐเอาสิทธิในการกอมลภาวะใหบริษัท หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมแหงใดแหงหนึ่งไป โดยกําหนดใหมีสิทธิกอมลภาวะได
เทานี้ เมื่อไดรับสิทธิไปแลว บริษัทหรือโรงงานนั้นก็ตองไปจัดการระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง ใหกอมลภาวะภายในขอบเขตแหงสิทธิที่ได
มา ถาธุรกิจของตนไมมีประสิทธิภาพ ก็กอมลภาวะมากแตผลิตสินคาได
นอย ถาจะดําเนินธุรกิจอยูตอไป ก็ไมคุม เพราะหมดสิทธิกอมลภาวะแลว
จะผลิตสินคามากกวานั้นไมได ก็ขาดทุน อาจจะตองลมเลิกกิจการไปเอง
เทากับวารัฐไปบีบใหธุรกิจรักษาธรรมชาติแวดลอม
ทีนเี้ มื่อโรงงานหรือกิจการที่ไมมีประสิทธิภาพ ผลิตของไดนอย แต
กอมลภาวะสูง หมดสิทธิที่จะผลิตเกินกวานั้นแลว ธุรกิจขาดทุนยับเยินจะ
อยูไ มได ก็สามารถขายสิทธินี้แกบริษัทอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวา คือ
สามารถผลิตของมาก โดยกอมลภาวะนอย บริษัทหรือโรงงานที่มีประสิทธิ
ภาพนั้นก็มาซื้อเอาสิทธินี้ไป
ตัวอยางนีเ้ ปนอุบายวิธที ที่ าให
ํ การทําลายสภาพแวดลอมเบาลง ดวย
การผลิตของมากแตกอมลภาวะนอย นี่ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจก็ไปได และ
สิง่ แวดลอมก็มีทางที่จะอยูดีไดพอสมควร นับวาเปนวิธีการประนีประนอม
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อยางหนึ่ง ในการพัฒนาที่มีปญหาวาจะไมยั่งยืน
ในเรื่องสมมติและบัญญัตินี้ มนุษยมีความสามารถก็คิดกันเอา ถา
ปญญาดีแ ละเจตนาดี ความพยายามก็จะไดผลดีดวย และเมื่อเรา
พิจารณาตอไป เห็นวาวิธีนี้ยังไมไดผลดีนัก ก็เปลี่ยนไปอีก
เรือ่ งสิทธิกฎขอบังคับตางๆ นีก้ เ็ ปนเรือ่ งของมนุษย แตอยางทีว่ า แลว
จะตองไมลืมความจริงของธรรมชาติ มิฉะนั้นจะอายอินเดียนแดงอยางที่
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ ไดเจอมาแลว เมื่อครั้งซื้อแผนดินเมือง
ซีแอตเติ้ลจากอินเดียนแดง ถูกอินเดียนแดงตอบมาวา “อะไรกัน ทานจะ
เอาแผนดินและผืนฟามาซื้อขายกันหรือนี่ ความคิดนี้แปลกประหลาด”
เพราะวามีที่ไหน มนุษยเอาแผนดินมาแบงกัน มันเปนเรื่องที่สังคมมนุษย
ตกลงกัน แลวเราก็บอกวาเปนสิทธิในทรัพยสิน และในอะไรตางๆ แต
เวลาอางกับธรรมชาติ มันไมฟงเรา
ไมวา จะทําอะไรก็ตอ งรตู ระหนักในหลักการ ๒ ชัน้ ทีโ่ ยงเชือ่ มกัน คือ
ตัวธรรมความจริงในกฎธรรมชาติที่เราจะตองรูตลอดเวลา ซึ่งเปนฐาน
ของการสรางวินัยที่เปนระบบกฎเกณฑกติกาในสังคม พรอมทั้งเปนจุด
หมายของวินัยนั้นไปดวยในตัว ทั้งนี้มนุษยจะตองไมประมาท โดยมีการ
ศึกษาพัฒนาตนอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะผูที่อยูในสภานิติบัญญัติ จะตองคํานึงถึงหลักความจริงนี้
ใหมาก เพราะดังไดกลาวแลววา กฎหมายที่บัญญัติกันนั้นออกมาจาก
ปจจัยปรุงแตงภายใน คือภูมิธรรมภูมิปญญา พรอมทั้งปจจัยหลอหลอม
จากสังคมภายนอก ซึ่งตนเองเปนผูตัดสินใจ กฎหมายที่ออกมาจึงเปนตัว
ฟองวาผูบัญญัติมีภูมิธรรมภูมิปญญาแคไหน
ตอจากนัน้ กฎหมายทีอ่ อกมาก็จะเปนปจจัยปรุงแตงสังคมและอารย
ธรรม หรือเปนตัวทําลายตอไป ถารายก็ทําลายทั้งชีวิตสังคมและทําลาย
อารยธรรมตลอดจนทํ าลายตัวธรรมดวย ถาดีก็สงเสริมใหอารยธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๙

มนุษยเจริญกาวหนาเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
มีขอที่ขอยํ้ าอีกอยางหนึ่งวา พระพุทธเจาทรงจัดตั้งสรางระบบ
สังคมทีเ่ รียกวา สังฆะ ขึน้ มาเพือ่ เปนชุมชนแหงการศึกษา แลวมีการปกครอง
ขึ้นมาเพื่อใหการศึกษาคือการฝกฝนพัฒนาชีวิตของมนุษยนั้นเปนไปได
ดวยดี การฝกคนหรือใหการศึกษาแกเขานั้น แทที่จริงเปนการสรางปจจัย
ทีเ่ อื้อตอการที่เขาจะพัฒนาตัวเอง แตเมื่อทําอยางนั้น พระพุทธเจาก็ทรง
ไดชื่อวาเปนผูฝกเขาดวย และในการฝกนั้นพระองคมีลักษณะอยางหนึ่ง
เรียกวาเปนผูฝกโดยไมตองใชอานาจ
ํ
หรือที่ศัพททางพระเรียกวา ผูฝก
โดยไมตองใชอาชญา คือไมตองใชการลงโทษ
ลักษณะนีอ้ าจจะเปนอุดมคติวา กฎหมายทีด่ ที สี่ ดุ และการปกครอง
ทีด่ ที สี่ ดุ ตองบรรลุจดุ หมายโดยใชอาชญาใหนอ ยทีส่ ดุ ถาเปนพระพุทธเจา
ก็ไมตองใชเลย พระองคจึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ฝกคนโดยไมตองใชอาชญา
และทีจ่ ริงนัน้ กฎหมายเองก็เปนเครือ่ งฝกคนอยูแ ลว แตการทีเ่ ปนอยางนีไ้ ด
ก็อยูท วี่ า จะตองทําใหคนมีจติ สํานึก และมีทา ทีตอ กฎหมายแบบเปนสิกขาบท
คือเปนขอฝกตน ไมใชขอ บังคับ และทําใหดยี งิ่ ขึน้ ไปอีกจนกระทัง่ วา กฎหมาย
เปนเพียงเครื่องหมายรูรวมกันในขอสมมติของสังคมอยางที่วามาแลว
โดยนัยนี้ แนวทางในการทํากฎหมาย จึงมี ๒ ทาง คือ ในระบบสังคมที่
การปกครองเปนจุดหมายในตัว คือการปกครองเพือ่ ใหสงั คมสงบเรียบรอย ก็
จะเปนการปกครองดวยอํานาจ หรือเนนการใชอานาจ
ํ
กฎหมายก็จะมุง
บังคับและควบคุม โดยเนนการกําจัดคนชัว่ ดวยการลงโทษคนทําความผิด
แตในระบบทีถ่ อื คติวา การปกครองเปนการสรางสังคมทีด่ ขี นึ้ มา เพือ่
เปนสภาพเอื้อใหมนุษยไดพัฒนาตนเขาสูชีวิตที่ดีงาม การบัญญัติกฎหมาย
ก็จะเนนการสรางคนดี เพราะเปนเครื่องฝกมนุษยใหขึ้นไปสูชีวิตที่ดีงาม
เมือ่ กฎหมายเปนสิกขาบทคือเปนเครื่องฝกตน กฎหมายก็จะเปนเครื่องมือ
ในการสรางคนดี เพราะฉะนั้น จึงควรเนนกฎหมายในการสรางคนดีมาก

๑๒๐

นิตศิ าสตรแนวพุทธ

กวาการกําจัดคนชั่ว
เปนอันวา กฎหมายมี ๒ แบบ ถาเนนอํานาจก็จะเปนกฎหมายที่
เดนในดานกําจัดคนชั่วโดยมีการหามและบังคับมาก แตถาเปนกฎหมายที่
เนนการศึกษา ซึ่งมุงสรางคนดี ก็จะมีลักษณะในทางจัดสรรโอกาสและมี
การสงเสริมมาก แตในความเปนจริงซึ่งสังคมในขณะหนึ่งๆ มีคนที่อยูใน
ระดับการพัฒนาที่แตกตางกันหลากหลาย การปกครองและกฎหมายจะ
ตองทําหนาที่ทั้งสองดาน คือ ทัง้ สงเสริมคนดี และกําราบคนราย ทั้งนี้
โดยมีจุดเนนที่การสรางและสงเสริมคนดี
รวมความวา ถาแยกโดยจุดเนน กฎหมายก็มี ๒ แบบ คือ แบบ
สรางคนดี กับแบบกําจัดคนชัว่
ถาใชระบบอํานาจก็แนนอนวาจะเอียงไปในแบบกําจัด แตถาใช
ระบบที่มองสังคมมนุษยเปนสังคมที่คืบหนาไปสูความดีงาม เราก็ออก
กฎหมายมาสรางสภาพเอื้อใหชีวิตพัฒนา ก็เปนกฎหมายที่พยายามสราง
คนใหเปนคนดี และสรางคนใหเปนคนดีใหมากจนกระทั่งเราแทบไมตองลง
โทษคน หรือลงโทษคนใหนอยที่สุด เพราะไมมีคนชั่วที่จะตองลงโทษ ถาทํา
ไดอยางนั้นก็เปนกฎหมายที่ดี
แตทั้งนี้กฎหมายยอมสัมพันธกันอยางแนบแนนกับการปกครอง
การปกครองจึงตองมีนโยบายในการที่จะสรางสรรคสังคมในแบบที่วา ใช
การปกครองเพื่อสรางคน โดยสรางคนดีเพื่อใหมีคนชั่วที่จะตองลงโทษให
นอยที่สุด ซึ่งก็คือ เปนการถือแนวคิดแบบสิกขา


มองอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสรางสรรคอนาคต


ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ไดดวยการจัดการทางสังคม
สูเปาหมายแหงการพัฒนาคน
ฝายนิติบัญญัติของไทยจะทําอยางไร
ถาจะคิดเกื้อกูลใหพุทธศาสนาอยูดีเพื่อประโยชนแกสังคมไทย
เทาที่เปนมา เมื่อการพัฒนาคนออนลง และมีการทําความชั่วเชน
อาชญากรรมมากขึ้น แนวโนมของสังคมก็หันไปสูการปกครองแบบเนน
อํานาจมากยิง่ ขึน้ และดานกฎหมายก็ออกขอกําหนดกฎเกณฑในการบังคับ
และลงโทษมากยิง่ ขึน้
แนวคิดแบบนีก้ ไ็ ดเขาไปสูร ะบบการปกครองคณะสงฆดวย หรืออาจ
จะเปนวาคณะสงฆถูกหลอหลอมจากอิทธิพลของกระแสสังคม ใหมีแนว
คิดการปกครองแบบที่เนนอํานาจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทากับเปนการหลงลืมละ
ทิง้ หลักการแหงวินัยที่แท ซึ่งเปนการปกครองเพื่อการศึกษา ที่มุงเกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของมนุษย
ตลอดกาลทีล่ ว งไป พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆแทบทุกฉบับทีอ่ อกมา
เปนกฎหมายประเภทที่เนนอํานาจ คือการปกครองแบบบังคับควบคุม
แลวลืมหลักการของพระพุทธศาสนาที่วา ตั้งสังฆะขึ้นมาเพื่ออะไร
ถาจะปฏิบัติใหถูกตอง พระราชบัญญัติคณะสงฆจะตองวางบท
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บัญญัติ เพื่อเอื้อตอการสรางชุมชนแหงการศึกษาขึ้นมาใหได จึงจะสอด
คลองกับจุดหมายที่แทจริงแหงการปกครองในพระธรรมวินัย
เวลานี้เนนแตการใชอํานาจและการบังคับบัญชา เจาอาวาสเลิก
เปนอาจารยไปนานแลว ยังเหลือแตการเรียกชือ่ เทานัน้ วาเปน “อาจารย”
ชาวบานไปเจอเจาอาวาสก็ยังเรียกอาจารย แตตัวเจาอาวาสจํานวนมาก
ไมเคยทําหนาที่ของอาจารย เพราะฉะนั้นจึงพูดไดวาวิปลาสไปแลว เจา
อาวาสทําหนาที่เปนผูปกครอง ก็มุงใชอานาจบั
ํ
งคับบัญชา ถาอยางนี้ก็ไป
ไมไหว อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองยกขึ้นมาพิจารณา
อาตมภาพไดพูดมาใชเวลามากมายแลว ทีนี้ทานอัยการสูงสุด ได
ฝากคําถามไว ๔ ขอ สําหรับ ๓ ขอตนนั้น อาตมภาพคิดวาจะไมตอบละ
ขอถือวาเนื้อความที่พูดมาเปนเสมือนวาครอบคลุมคําตอบไวแลว
สวนขอที่ ๔ คําถามดูเหมือนจะเปนวา “ฝายนิติศาสตรจะเกื้อกูล
พุทธศาสนาไดหรือไมอยางไร” อาตมภาพจะไมพูดในแงตัวนิติศาสตรโดย
ตรง แตจะพูดในแงนิติบัญญัติ
ก็อยางที่บอกเมื่อกี้วา ในสังคมไทยเรามีความสัมพันธระหวางนิติ
บัญญัตขิ องรัฐบาลไทย กับการปกครองของคณะสงฆ โดยรัฐเปนผูตรา
กฎหมายคณะสงฆ ไดแกพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ในเรื่องนี้ ถาทางนิติบัญญัติจะเกื้อกูล ก็คือ ชวยใหกฎหมายคณะ
สงฆเปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา หมายความวา ทําอยางไร
จะใหพระราชบัญญัติคณะสงฆ และขอบัญญัติตางๆ เปนสิกขาบทตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึง่ จะเปนตัวเสริมสรางสภาพแวดลอม ระบบ
ความสัมพันธ และระบบสถาบันที่เกื้อหนุนใหบุคคลที่เขามาบวชแลวไดรับ
การศึกษา ที่เรียกวาไตรสิกขา
ถากฎหมายทําอยางนี้ไมได ก็แทบจะไมมีความหมายอะไรเลย
เพราะมันไมเอื้อใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา
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เวลานี้ก็เปนอยางที่ยํ้าแลววา กฎหมายของเราไดชักนําความโนม
เอียงเขามาสูวงการสงฆ ในแบบที่ทําใหสถาบันสงฆกลายเปนสถาบันที่
ปกครองดวยอํานาจไปดวย ซึ่งเปนการไมถูกตอง ถาจะใหเปนไปโดยชอบ
จะตองใหเปนการปกครองดวยการศึกษาและเพื่อการศึกษา
อยางที่บอกแลววา ในพระพุทธศาสนา การปกครองและกฎหมาย
คือวินัย เปนเรื่องของการศึกษา โดยการศึกษา และเพื่อการศึกษา ที่จะ
เกื้อหนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นไปสูความมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น
ตอไปขัน้ ที่ ๒ ก็คือ ใหขยายหลักการนี้ออกไปสูสังคมใหกวางขวาง
ถ า เห็ น ด ว ยกั บ หลั ก การของพระพุ ท ธศาสนาตามนิ ติ ศ าสตร แ นวพุ ท ธ
กฎหมายจะตองมีแนวโนมในการที่จะสรางระบบสังคม จัดสรรสภาพแวด
ลอม และวางรูประบบความสัมพันธในการอยูรวมกันของมนุษย ในทางที่
จะเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ใหมนุษยเขาถึงจุดหมาย
ของชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
พรอมกันนี้ ยังมีความสัมพันธอีกอยางหนึ่งที่จะมาเกื้อหนุนพระพุทธ
ศาสนา ที่พูดมาเมื่อกี้นั้นเปนการเกื้อหนุนในแงของหลักการของพระพุทธ
ศาสนา แตทีนี้การเกื้อหนุนอีกอยางหนึ่งที่แคบเขามาเปนดานปฏิบัติการ
ก็คอื ในหลักธรรมชุดหนึ่งที่พูดไปแลว ไดแก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
หลักนีข้ อ สุดทายบอกวา หนาทีข่ องรัฐอยางหนึง่ คือจะตองจัดอารักขา
คุมครองปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันต ซึ่งในที่นี้หมายถึงทานผูมีศีล
มีความบริสุทธิ์ เปนผูดํารงธรรม สั่งสอนธรรม เปนหลักใจของประชาชน
และเปนแบบอยางทางศีลธรรมของสังคม กฎหมายและการปกครองจะ
ตองชวยคุมครองและเกื้อหนุน ไมใชละเลย แลวกลับไปหนุนในทางที่ผิด
เวลานี้คงตองถามวา สังคมของเราไดใชกฎหมายเกื้อหนุนในแนว
ทางนีบ้ างหรือไม คือเกื้อหนุนผูที่อยูในแนวทางของพระพุทธศาสนา อยูใน
ธรรมในวินัย หรือเกื้อหนุนผูที่ออกไปนอกธรรมนอกวินัย
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เรื่องนี้เปนงานหนึ่งที่จะประสานกับธรรม เพราะวาเมื่อมองในแง
ประโยชนสวนรวม ในที่สุด สภาพของสถาบันสงฆก็จะฟองถึงสภาพของ
สังคมไทยดวย เนือ่ งจากสถาบันสงฆนั้นเปนสถาบันสังคม โดยเฉพาะเปน
สถาบันทีเ่ ปนตัวแทนของจริยธรรม เพราะฉะนัน้ จึงเปนเครือ่ งชีว้ ดั จริยธรรม
ของสังคมไปดวย
ในแงหนึ่งเรามองวา เวลานี้สถาบันสงฆซึ่งเปนตัวแทนทางจริย
ธรรมของสังคมไทยตกตํ่าเสื่อมโทรมมาก ถาตกตํ่าจริงก็เปนดัชนีชี้วัดวา
เวลานี้สังคมไทยไดมีความตกตํ่ าทางจริยธรรมอยางยิ่ง จนแมกระทั่ง
สถาบันทีเ่ ปนตัวแทนหรือเปนแกนกลางของจริยธรรมก็ยงั ตกตําถึ
่ งเพียงนี้
สภาวะเชนนี้เปนเครื่องเตือนใจผูรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะนัก
ปกครองและผูบริหารทุกทานวา จะตองตื่นขึ้นมารีบปรับปรุงพัฒนาสังคม
ของเรา รวมทั้งการพัฒนาสถาบันสงฆดวย เพราะวาการที่สถาบันสงฆตก
ตํ่านั้นไมไดหมายความวาเฉพาะสถาบันสงฆเทานั้นที่ตกตํ่า ดังที่เรามัก
มองกันอยางคับแคบเหลือเกิน เชนมองวาพระไมดีๆ เวลานี้พระตกตํ่า
อะไรตางๆ แลวก็จบ
แตที่จริงนั้น สังคมนี้เปนสวนรวมขององครวมตางๆ มากมาย แต
ละสวนนั้นเปนองคประกอบที่ทั้งเปนปจจัยสงผลและทั้งเปนตัวรับผลดวย
สถาบันสงฆก็เชนเดียวกัน
เมือ่ สถาบันสงฆไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถเปนปจจัยปรุง
แตงสรางสรรคสังคมในทางที่ดี แตจะเปนเพียงตัวรับผลจากปจจัยทาง
สังคม และเปนตัวสะทอนปญหาของสังคม
เพราะฉะนัน้ จึงขอยําว
้ า เมือ่ สถาบันสงฆตกตําเสื
่ อ่ มโทรม ในแงหนึง่ ก็
เปนเครื่องวัดวาเวลานี้สังคมไทยไดตกตํ่าทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง ถึง
ขนาดทีแ่ มแตสว นแกนกลางทางจริยธรรมก็ยงั แยขนาดนี้ ฉะนัน้ อยาไดไป
คิดมองแคบๆ วาสถาบันสงฆแย เพราะวาทีแ่ ทกค็ อื สังคมไทยทัง้ สังคมแยที่
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สุดแลว ถาเรามองเชนนี้ก็จะเปนประโยชนที่จะทําใหเราตื่นขึ้นมาและรีบ
แกไขปญหาดวยการปรับปรุงสังคมไทยใหขึ้นสูสถานะที่ดีงามถูกตอง ดวย
การพัฒนาสถาบันสงฆเองดวย ใหเขาสูแนวทางที่ถูกตอง
อนึง่ มองในแงปจจัยอยางหนึ่งก็อาจจะเปนไปไดวา นิติบัญญัติของ
สังคมไทยไดมีสวนเอื้อที่ทาให
ํ สถาบันสงฆตกตํ่าลง
การปกครองดวยอํานาจนั้น แนนอนวาผิดหลักการของพระพุทธ
ศาสนา เพราะการปกครองในพระพุทธศาสนาเปนเพียงปจจัยทีม่ าชวยเสริม
ซึง่ มีขึ้นเพื่อการศึกษาเทานั้น คือเพื่อชวยสนับสนุนใหมนุษยพัฒนาตนขึ้นสู
ชีวติ ที่ดีงาม ถาเราไมยอมรับหลักการนี้มาใชในสังคมสวนใหญ ก็ตองยอม
รับในแงของสถาบันสงฆ
ถายอมรับทั้งหมด ก็หมายความวาขยายหลักการนี้มาใชกับสังคม
ไทยสวนรวมดวย ตลอดจนสังคมโลกทั้งหมด เพือ่ ใหนิติศาสตรเกื้อหนุน
ระบบการจัดการสังคม ที่เอื้อตอการพัฒนามนุษย ใหมีชีวิตที่ดีงาม มี
สังคมที่สันติสุข และชวยทําโลกใหรื่นรมยนาอยูอาศัยยิ่งขึ้น
ไดกลาวแลววา การพัฒนาคนเปนทั้งจุดหมายและเปนทั้งปจจัย
ของวินัยอันรวมทั้งกฎหมาย กลาวคือกฎหมายมีไวเพื่อสรางสภาพเอื้อ
โอกาสแกการที่คนจะพัฒนาชีวิตสูความดีงามและประโยชนสุขที่สูงยิ่งขึ้น
ไป และคนที่พัฒนาดีแลวนั่นแหละจะปฏิบัติตามกฎหมายไดดีที่สุด พรอม
ทัง้ ชวยใหกฎหมายบรรลุจุดหมายของมันอยางดีที่สุด
โดยเฉพาะถาคนมีการพัฒนาตนอยางดี จนเขาถึงธรรมดวยปญญา
และดวยจิตใจแลว เขาก็จะมีพฤติกรรมทีเ่ ขาถึงธรรม ซึ่งจะทําใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางสมบูรณแบบ กลาวคือกฎหมายจะไมใชเปนขอ
บังคับ แตเปนเพียงขอหมายรู หรืออาจจะพูดอีกอยางหนึ่งวา ไมตองมี
กฎหมายแบบขอบังคับ มีแตเพียงกฎหมายแบบขอหมายรู หรือมีวินัยโดย
ไมตองมีสิกขาบท

๑๒๖
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ถาไมมีพื้นฐานการพัฒนาทางจิตใจและปญญา ไมวากฎหมาย
หรือวินยั จะกําหนดไวอยางไร ในที่สุดก็จะไปไมรอด เพราะคนจะหาทาง
เลี่ยงกฎหมาย หรืออยางนอยก็ไมมีความยินดีเต็มใจพรอมใจที่จะปฏิบัติ
ตาม และแมจะมีการบังคับและการลงโทษกันอยางไร ก็จะลมเหลวในที่สุด
เพราะตัวระบบเองจะกรอนโทรมจนหมดประสิทธิภาพ เชน มีการสมคบ
กันหลบเลี่ยงกฎหมายในทุกระดับ ตองตั้งระบบบังคับควบคุมซับซอนขึ้นๆ
และลงโทษรุนแรงขึ้นๆ จนไรผล ตลอดจนมีการนําเอากฎหมายไปใชใน
ทางที่ผิดเจตนารมณ เพื่อสนองความตองการผลประโยชนสวนตัว เปนตน
ฉะนั้น การพัฒนาคนในดานพฤติกรรมตอกฎหมาย พรอมไปดวย
กั น กั บ การพั ฒ นาด า นจิ ต ใจและด า นป ญ ญา จึ ง เป น ภารกิ จ สํ าคั ญ ที่
นิติศาสตรจะตองใหความสนใจ

เปน rule of law นั้นหรือจะพอ อยาเพิ่งภูมิใจ
ถาพัฒนาสาระแทขนึ้ มาไมได อารยธรรมก็จะสลายดวยกินตัวมันเอง
การพัฒนาคนอาจเกิดจากปจจัยแวดลอมตางๆ ในประวัติศาสตร
ผลักดัน โดยไมไดเกิดจากการตั้งใจปฏิบัติใหถูกตองดวยปญญาที่รูเขาใจ
ความจริงเกีย่ วกับธรรมชาติของคนและสังคมเปนตน เชน การรักความเปน
ธรรมอยางแรงกลา ที่พัฒนาขึ้นมาในหมูชนบางสังคม เนื่องจากประสบ
การณในการถูกกดขี่ขมเหงเบียดเบียนกันมาอยางแพรหลายและรุนแรง
จากประสบการณเชนนั้น และดวยความรักความเปนธรรมที่พัฒนา
ขึน้ มาอยางนั้นเปนฐาน สังคมดังกลาวก็จะจัดตั้งวางกฎเกณฑกติกาตางๆ
ขึน้ มา เพื่อรักษาความเปนธรรมนั้นอยางคอนขางไดผล และคนที่รักความ
เปนธรรมทั้งหลายก็จะเคารพและรักษากฎหมายหรือกฎเกณฑกติกาเหลา
นัน้ ไดอยางหนักแนนและจริงจังมั่นคง
อยางไรก็ดี เมื่อกาลเวลาผานไป และปจจัยแวดลอมทางสังคม
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เปลีย่ นแปลงไป ความรักความเปนธรรมเปนตนทีเ่ ปนฐานอยภู ายในจิตใจก็
เลือนลางจางลงไป แมวากฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ที่วางไวยังคงอยู
และความนิยมและความสามารถในการจัดตั้งวางกฎเกณฑกติกาและตรา
กฎหมายก็ยงั สืบเนือ่ งตอมา แตปรากฏวาบางทีกฎหมายและกฎเกณฑกติกา
ทั้งหลายไดกลายเปนเพียงรูปแบบที่ไมสนองเจตนารมณที่เปนตัวหลักการ
จึงไมไดผลสมความมุงหมายบาง กอผลขางเคียงหรือผลพวงในทางลบที่
บางครั้งรายแรงบาง ตลอดจนกลายเปนเครื่องมือหาผลประโยชนของ
บุคคล และกลุม คน หรือกลายเปนเครือ่ งทํารายสังคมนัน้ เอง
สภาพการณเชนนี้ เปนสิง่ ทีน่ กั นิตศิ าสตรและผรู บั ผิดชอบตอสังคม
โดยทัว่ ไปจะตองรเู ทาทันและระมัดระวังโดยไมประมาท เพราะการเปนสังคมที่
พัฒนาแลว (ตามความหมายสมัยใหมทเี่ นนการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือดาน
วัตถุ) ไมเปนหลักประกันวาจะปลอดภัย และอาจเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึง่ ทีท่ าให
ํ สังคมตองหมุนไปในวงจรของความเจริญแลวก็เสื่อม
สหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของสังคมยุคปจจุบัน ที่ภูมิใจตนวาเปน
สังคมที่ถือหลัก rule of law แปลกันวาหลักนิติธรรม คือปกครองกันดวย
กฎหมาย ถือกฎหมายเปนใหญ (คือเปนธรรมาธิปไตย ในระดับธรรมโดย
บัญญัต)ิ ไมมีใครอยูเหนือกฎหมาย ทุกคน ทั้งผูปกครองและผูใตปกครอง
ตองอยูใ ตบงั คับของกฎหมายและไดรบั ความคุม ครองจากกฎหมายเสมอกัน
จะยกตัวอยางปญหากฎหมายกับสภาพการพัฒนาคนในสังคมอเมริกนั
ซึง่ ถือกันวาเปนสังคมที่พัฒนากาวไกลที่สุด มาเปนขอพิจารณาสัก ๓ กรณี
๑) ปญหาการแบงแยกผิว เปนตัวอยางของการพยายามแก
ปญหาดวยกฎหมาย ในขณะที่ทางดานจิตใจไมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
จะพัฒนาใหสอดคลองกัน หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา เปนการพยายามเอา
กฎหมายที่เปนรูปธรรมมารวมคนเขาดวยกันโดยรูปแบบ แตไมมีเครื่องมือ
ทางนามธรรมที่จะมารวมใจคน ผลก็คือสภาพสังคมอเมริกันที่ปญหาการ
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แบงแยกผิวยิง่ รุนแรง และความหวังในการแกปญหายิ่งเลือนลางลงไปทุก
ที ขอใหดูตัวอยางคํากลาวในหนังสือใหมๆ บางเลมของชาวอเมริกัน เชน
“ในทีส่ ุด เราก็เลิกคติเบาหลอม (melting pot) ไปแลว”
(Naisbitt, 273)

“คนอเมริกันผิวดํา เปนชาวอเมริกัน แตกระนั้น เขาก็ยังมี
ชีวิตอยูอยางคนตางดาวในผืนแผนดินเดียวที่เขารูจักนั้น . . .
ดังนัน้ อเมริกาจึงมองไดวา เปนชน ๒ ชาติตา งหากจากกัน . . .
การแบงแยกนั้นแผคลุมไปทั่วและชําแรกลึก” (Hacker, 4)
“สามสิบปผานไปแลว หลังจากออกรัฐบัญญัติวาดวยสิทธิ
พลเมือง (Civil Rights Act) เราควรจะไดเห็นยุคใหมแหง
ความรวมมือและความเขาใจกัน . . . แตการขจัดความแบงแยก
ดวยกฎหมาย ไดนาไปสู
ํ ก ารรวมจิตใจเขาดวยกันอยางที่ ดร.คิง
มุง หวังหรือเปลา ความสมานสามัคคีมมี าใหเห็นเงาบางไหม . . .
หรือวาพวกเรายิ่งจมลึกลงไปในหลุมแหงความโดดเดี่ยวและ
ความไมไวใจกัน . . . ความรังเกียจผิวเปนบาดแผลแหงสังคมของ
เรา แตแทนที่เราจะคอยดูแลใหแผลนั้นคอยๆ หายไปอยางชาๆ
เราก็เหมือนกับสัตวอื่นๆ ซึ่งอดไมไดที่จะคอยกัดแผลนั้น แผล
(Howard, 133-143)
ก็เลยยิ่งเปดกวางมากขึ้น”
๒) ปญหาการทารุณเด็ก การทําทารุณกรรมตอเด็กเปนปญหา
ใหญที่แพรหลายมานานในสังคมอเมริกัน และสังคมยิ่งเจริญ ปญหาก็ยิ่ง
รุนแรงมากขึ้น หนังสือ The Day America Told the Truth กลาววา
“คนที่เติบโตขึ้นมาเปนผใู หญทั่วอเมริกาทุก ๑ ใน ๖ คน
เคยถูกทําการทารุณทางรางกายในวัยเด็ก และเกือบเทากันนั้น
คือ ทุก ๑ ใน ๗ คน สารภาพวา เมื่อเปนเด็กตนเคยถูกทํา
(Patterson, 125)
ทารุณกรรมทางเพศ”
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แมวาตามสถิติที่เปนทางการ จํานวนเด็กที่มีในรายงานจะนอยกวา
ทีก่ ลาวนี้ เชน ในป ๒๕๓๖/๑๙๙๓ มีรายงานเด็กถูกทําทารุณ ๒,๘๒๕,๕๙๔
คน (The American Almanac 1995-1996, Table No. 347) คนที่ทํา
การทารุณสวนมากก็คือคนใกลชิด เริ่มแตพอแมของเด็กเอง
เมือ่ ปญหาการทารุณเด็กแพรหลายมากอยางที่วานี้ จึงเกิดความจํา
เปนที่ทํ าใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมาปองกันแกไขปญหาและคุมครอง
เด็ก เชน มีมาตรการในการลงโทษคนที่ทารุณเด็ก แตกฎหมายที่ออกมา
เปนเหมือนดาบสองคม ในดานดี ชวยไดเพียงลงโทษคนที่ทําผิด และ
ยับยัง้ บางคนที่จะทําราย ชวยบรรเทาปญหาดวยการกั้นกระแสรายไมให
สังคมเสื่อมโทรมลงไปกวานั้นอีก (ซึ่งก็ไมไดผลจริง)
แตในดานผลเสีย กลายเปนการทําลายบรรยากาศทางจิตใจ และ
ความสัมพันธในครอบครัว รวมทั้งเปนการแทรกแซงกั้นขวางในกระบวน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เชน เมื่อพอหรือแมตีหรือดุวาเด็ก ซึ่งอาจยังไมแน
วาเปนการรุนแรงหรือไม เด็กอาจมองวารุนแรงหรือโกรธแลวโทรศัพทไป
แจงตํารวจ หรือเพื่อนบานไดยินไดเห็นแลวอาจโทรศัพทไปแจง หรือเด็ก
ไปโรงเรียนฟองครูแลวครูโทรศัพทไปแจงตํารวจ เมื่อตํารวจมาจับพอแม
ไป พอแมถูกขัง หรือดําเนินคดีอยู แมจะยังไมไดตัดสินวามีความผิดจริง
หรือไม ผลเสียก็เกิดขึ้นแลว (เชน เคยมีกรณีที่พอตรอมใจผูกคอตายใน
หองขังบาง พอแมหลบหนีคดีทําใหกิจการงานตองลมเลิกไปบาง)
แมแตเมื่อยังไมมีกรณีเกิดขึ้น แตบรรยากาศในบานที่ควรเปนสภาพ
แหงความรักความอบอุน ก็อาจจะกลายเปนบรรยากาศแหงความหวาด
ระแวงกัน พอแมจะสั่งสอนลูกก็ตองหวาดวาอาจถูกจับถูกฟอง ลูกก็อาจมี
ทาทีแบบเพงจองหาความผิดของพอแม หรือมองพอแมเปนคนละฝายกับ
ตน และไมเกรงพอแม เพราะนึกวามีกฎหมายและเจาหนาที่เปนพวกของ
ตน ดังนี้เปนตน

๑๓๐
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๓) ปญหาการฟองเรียกคาเสียหาย วัฒนธรรมอเมริกันเนนการ
พิทกั ษสิทธิสวนบุคคล จึงพัฒนามาตรการที่จะปองกันการละเมิดสิทธิของ
กันและกัน มาตรการสําคัญคือทางดานกฎหมายเมื่อมีการละเมิดสิทธิกัน
ก็จะมีการฟองเรียกคาเสียหาย (v.= to sue; n. = suit)
เมื่อคนรักความเปนธรรม เขาจึงพัฒนามาตรการทางกฎหมาย คือ
การฟองเรียกคาเสียหายนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาความเปนธรรมนั้นใหมีผลเปน
จริงและดํารงอยูอยางมั่นคง แตเมื่อการรักความเปนธรรมซึ่งเปนสาระที่
แทเลือนลางจางลงไป มาตรการทางกฎหมายที่เปนรูปแบบภายนอกก็
คอยๆ แปรความหมายไป คือแทนที่จะเปนเครื่องมือของการคุมครองสิทธิ
เพือ่ รักษาความเปนธรรม ก็กลายเปนวาการฟองเรียกคาเสียหายไดกลาย
เปนเครื่องมือแสวงหาผลประโยชนจากผูอื่น
เวลานี้ การใชมาตรการทางกฎหมายในการฟองเรียกคาเสียหายมา
เปนเครื่องมือหาผลประโยชน ไดแพรหลายมากขึ้นในสังคมอเมริกัน เชน
ทนายความบางคนโฆษณาวารับปรึกษาและใหบริการทางกฎหมายฟรี แต
มีความหมายวา ใครมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับคนอื่น เชน เพื่อนบาน
พอจะเห็นทางฟองเรียกคาเสียหายได ก็นําเรื่องมาปรึกษาทนายความๆ
จะไมคิดคาบริการ ถาเห็นทางตั้งเปนคดีได ก็ตั้งเปนคดีฟองศาล และรับ
วาความใหเปลา แตถาชนะไดเงินชดใชคาเสียหาย ก็แบงกับลูกความ
คนละครึ่ง ถาแพก็แลวไป
โดยวิธีนี้ ชาวบานที่เปนลูกความก็เห็นวาตนมีแตไดไมมีเสีย และ
เห็นเปนวิธีหาเงินที่ไดผลดี ก็ชอบใจ เลยจองหาเรื่องฟองเพื่อนบาน ทําให
คนอยูกันดวยความไมจริงใจและหวาดระแวงกันมากขึ้น
เรือ่ งแบบนี้ที่เดนมากอยางหนึ่ง คือ คนไขและญาติคนไขคอยจอง
จับผิดแพทยที่รักษา เพื่อหาแงที่จะไดเงินดวยการฟองเรียกคาเสียหาย
จากแพทย ทําใหแพทยเดือดรอนมากขึ้น กระแสของคานิยมนี้กาลั
ํ งกาวไป
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ไกลมากขึ้นในสังคมอเมริกัน
ในสังคมไทยที่ไมมีวัฒนธรรมแบบนี้ แตมีวัฒนธรรมนํ้าใจ ที่ประชา
ชนและคนไขมองแพทยเปนผูมีพระคุณ กรณีแบบนี้ก็ไมมี แตเมื่อสังคม
หลงสมมติมากขึ้น การแพทยกลายเปนธุรกิจอยางตะวันตกมากขึ้น ความ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมก็จะตามมา กรณีเชนนี้ก็จะเริ่มมีขึ้น ตอนแรกก็จะ
เปนเพียงการฟองเพื่อพิทักษสิทธิ แตตอไปเมื่อคุมกระแสไมได การฟอง
เพื่อหาเงินหารายไดก็จะเกิดขึ้นและจะเฟองฟูไดดวยเชนกัน และก็จะไม
เฉพาะในวงการธุรกิจการแพทยเทานั้น แตอาจจะแผไปครอบงํากิจการทุก
อยางของสังคมเลยทีเดียว
จึงเปนเรื่องที่เรียกรองการพัฒนาคนอยางยิ่ง และหมายถึงการที่
ตองพัฒนาคนนั้นใหทันการณกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ดวย
กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยเปนคุณ เมื่อมันเปนเครื่องมือ
สนองความตองการธรรม
แตเมื่อความตองการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมายก็อาจกลาย
เปนเครื่องมือสนองความปรารถนาสวนตัวของบุคคล ที่อาจจะตรงขามกับ
ธรรม เชน เปนเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชนของตน หรือการ
กลั่นแกลงทํารายผูอื่น
กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยมกี าเนิ
ํ ดขึน้ เพือ่ ชวยสนับสนุนธรรม
หรือกฎแทของธรรมชาติ ใหปรากฏผลเปนจริงหนักแนนในสังคมมนุษย
แตเมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแทแหงธรรม หรือหลงลืมมองขามไป
เขาไมถงึ ธรรมแลว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษยนนั้ ก็เลือ่ นลอยคลาดเคลือ่ น
จากคุณคาที่แทจริง และกลับกลายเปนเครื่องทําลายสังคมมนุษยเสียเอง
เมือ่ มีการพัฒนาดานจิตใจและปญญาภายในตัวคน ทําใหคนมีความ
สามารถภายในทีจ่ ะควบคุมและนําพฤติกรรมของตนไปในทางทีถ่ กู ตองดีงาม
สังคมจะตองการกฎหมายเพียงเพื่อมาชวยจัดสรรสภาพแวดลอม โอกาส
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และบรรยากาศ ที่จะอุดหนุนความมั่นคงแหงพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามนั้น
แตถาจิตใจและปญญาไมไดรับการพัฒนา คนไมมีความสามารถ
ภายในที่จะควบคุมและนําทางพฤติกรรมของตนใหถูกตอง ก็จะตองเพิ่ม
มาตรการควบคุมจากภายนอกดวยการบัญญัติกฎหมายมาบังคับควบคุม
คนมากขึ้นๆ พรอมทั้งลงโทษหนักหนารุนแรงขึ้นๆ จนในที่สุดกฎหมายก็จะ
หมดความหมาย สังคมก็จะเสื่อมสลาย และชีวิตก็จะไมอาจบรรลุจุดหมาย
แหงประโยชนสุขและอิสรภาพที่แทจริง
อยางไรก็ตาม ดวยปญญาที่เชื่อมโยงกฎสมมติของมนุษยเขากับกฎ
แทของธรรมชาติได และจัดวางกฎหมายที่เปนกฎสมมติของมนุษยใหเปน
เครื่องเกื้อหนุนผลที่มุงหมายแทจริงตามกฎธรรมชาติ ใหกฎหมายและการ
ปกครองเปนเครื่องรองรับและเชิดชูธรรม ตั้งอยูบนฐานแหงธรรมและมี
จุดหมายเพื่อธรรม พรอมทั้งจัดตั้งวางระบบแบบแผน ที่เอื้อโอกาสใหคน
พัฒนาตนใหสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความจริงแทคือธรรมนั้น
ดวยปรีชาญาณและปฏิบัติการเชนนี้ นิติศาสตรกจ็ ะชวยชีวิตมนุษย ชวย
สังคม และชวยโลกได
อาตมภาพไดพูดมาในเรื่อง “นิติศาสตรแนวพุทธ” แมวาจะไมได
ตอบคําถามโดยตรง แตก็ไดกลาวแลววาขอฝากไวใหพิจารณาในหลัก
ตางๆ ที่พูดไปแลว และก็อาจจะใหทานผูฟงไดตอบเองดวย
ขออนุโมทนาทานอัยการสูงสุด ทีไ่ ดมกี ศุ ลเจตนาดํารินมิ นตอาตมภาพ
มาพูด พรอมทั้งทานผูทรงคุณวุฒิ และทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานที่มา
รวมฟง ขอกุศลเจตนาของทานจงเปนปจจัยแหงความสุขและความเจริญ
งอกงาม ขอทุกทานจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีกําลังกาย กําลังใจ กําลัง
ปญญา ทีจ่ ะชวยกันปฏิบตั กิ จิ หนาทีใ่ นการสรางสรรคชีวิตและสังคมที่ดีงาม
ยิง่ ขึ้นไป โดยทั่วกันทุกทาน
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