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บทคัดย่อ
วินัยถือเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับบุคคลทั่วไป เพราะวินัยเป็นข้อควรปฏิบัติที่ท�ำให้พฤติกรรมดีงาม
พฤติกรรมเป็นการแสดงออกถึงการถูกอบรม วินัยในทางพระพุทธศาสนามีความส�ำคัญกับพุทธบริษัท 4
เช่นเดียวกัน พุทธบริษัทดูงามก็เพราะมีวินัย ถ้าขาดวินัยก็จะดูเป็นคนที่สิ้นดี วินัยในมงคลสูตร อันเป็น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายถึงพระวินัยทั้งที่เป็นของพระภิกษุและคฤหัสถ์ ถือเป็นคัมภีร์ที่ส�ำคัญ
และทรงคุณค่าของพระพุทธศาสนา สมควรอย่างยิ่งที่จะน�ำมาอธิบายแก่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
การศึกษาและเกิดความดีงามในสังคมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: วินัย; คุณค่า; มงคลสูตร

Abstract
Discipline is important for the general public as it is a practice leading to good conducts.
Behavior is the expression of being trained. Discipline in Buddhism is important to the Buddhist
assembly as well. The Buddhist assembly will be good because they have discipline. Whenever
they has lost the discipline, they are not a good person. Discipline in Mangalasutta which
is the Buddhist scriptures describes the discipline of both the monk and the lay people.
The Buddhist scripture is very important and a valuable book of Buddhism. It should be
explained to the society to benefit the education and goodness in the society.
Keywords: Discipline; Value; Mangalasutta
*

ได้รับบทความ: 3 ธันวาคม 2561; แก้ไขบทความ: 25 ธันวาคม 2562; ตอบรับตีพิมพ์: 27 ธันวาคม 2562
Received: December 3, 2018; Revised: December 25, 2019; Accepted: December 27, 2019

146 Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

1. บทน�ำ

วินยั มีความส�ำคัญต่อการจัดระเบียบสังคม
ไม่ ว ่ า จะเป็ น สั ง คมของคฤหั ส ถ์ ห รื อ สั ง คมสงฆ์
โดยเฉพาะสังคมสงฆ์นนั้ ถือว่าเป็นสังคมตัวอย่างที่
น�ำเอาหลักของวินัยมาใช้อย่างได้ผลท�ำให้มองเห็น
ว่า กฎ ระเบียบ กติกา เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การด�ำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดส�ำหรับชีวิตได้
วินัยจะแยกสังคมออกเป็น 2 แบบ คือ สังคม
อนาคาริยวินัย และสังคม อาคาริยวินัย ส�ำหรับ
อนาคาริยวินัย คือ วินัยของนักบวช มุ่งไปที่ตัว
สิกขาบท ส่วนอาคาริยวินัย คือ วินัยของผู้ครอง
เรือนเป็นโครงสร้างของสังคมคฤหัสถ์ ซึง่ ไม่เข้มงวด
เหมือนกับสังคมสงฆ์ แต่กม็ สี งิ่ ทีเ่ ป็นแกนหลักอย่าง
เช่น อาจยึดเอาศีล 5 หลักกุศลกรรมบถ 10 เป็น
แกนหลักก็ได้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลักธรรม
ค�ำสอนที่ได้สะท้อนถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ควร
ประพฤติ ไว้ให้แก่พุทธบริษัทของพระองค์ อันเป็น
เกณฑ์ในการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมตามสมควรแก่ภาวะ
ของบุคคลอีกด้วย ความมีวินัยแม้ไม่ใช่หลักธรรม
ที่ถือว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลสูงสุดอย่าง
หนึ่ ง วิ นั ย จึ ง ช่ ว ยให้ ค นห่ า งจากความชั่ ว ร้ า ย
ทั้งหลาย แต่ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท�ำ
ตามใจตน ก็จะท�ำให้ไม่มคี วามสงบสุข การงานก็จะ
เสียผล เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมศรัทธามากขึ้น
เพราะสภาพความประพฤติผิดพระธรรมวินัยของ
พระสงฆ์นั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเลื่อมใส
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
การเขี ย นบทความในครั้ ง นี้ ข องผู ้ เขี ย น
เพื่ อ เสนอความส� ำ คั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ นั ย ทาง

พระพุทธศาสนาแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ความส�ำคัญของวินัย

วินยั หมายถึง พุทธบัญญัตเิ กีย่ วกับระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และ
วิธีด�ำเนินกิจหน้าที่ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์
ต่อมาค�ำว่า วินัยได้มีความหมายที่กว้างขวางออก
ไปมาก กล่าวคือ ค�ำว่า วินัย มิใช่เป็นเพียงพุทธ
บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บระเบี ย บปฏิ บัติ ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณีวิถีชีวิต และวิธีด�ำเนินกิจหน้าที่ของภิกษุ
สงฆ์และภิกษุณีสงฆ์เท่านั้น แต่ยังสามารถน�ำไปใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ ความประพฤติ
ความเป็นอยูข่ องคน และกิจกรรมของหมูช่ นทีน่ อก
เหนือไปจากภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ได้อีกด้วย
ดังนัน้ ความหมายของวินยั จึงมีอยู่ 2 อย่าง
คือ 1) การฝึกให้มคี วามประพฤติและความเป็นอยู่
เป็นระเบียบแบบแผน หรือการบังคับควบคุมตน
ให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบ
แบบแผนต่างๆ เป็นเครือ่ งจัดระเบียบ ความประพฤติ
ความเป็ น อยู ่ ข องคน และกิ จ กรรมของหมู ่ ช น
2) ระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ
ทีว่ างลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานส�ำหรับใช้
ฝึกคน หรือใช้บงั คับควบคุมตน ตลอดจนเป็นเครือ่ ง
จัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน
และกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงาม (Phra
Dhammapitaka (P.A. Payutto), 1999 : 449450) ส�ำหรับวินัยนี้ จัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่
คือ วินัยของคฤหัสถ์เรียกว่า “อาคาริยวินัย” และ
วินัยของบรรพชิตเรียกว่า “อนาคาริยวินัย” ค�ำว่า

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

วินยั ส�ำหรับบรรพชิตมีความหมายครอบคลุมเรือ่ ง
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อยู ่ ด ้ า นนอกของพระภิ ก ษุ
ทัง้ หมด เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดคุณสมบัตสิ ทิ ธิ หน้าที่
วิธีรับ และวิธีฝึกอบรมสมาชิกใหม่ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป วินยั มีความหมายครอบคลุม
ระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครอง การบริหาร
การศาลนิติบัญญัติ การเศรษฐกิจ การศึกษา วินัย
ส� ำ หรั บ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นแกนของสั ง คมสงฆ์
พระพุทธเจ้าได้บัญญัติวางส�ำเร็จรูปไว้แล้ว วินัยมี
ความส�ำคัญ ต่อการจัดระเบียบสังคมไม่ว่าจะเป็น
สังคมของคฤหัสถ์หรือสังคมสงฆ์

3. ประเภทของวินัย

วินยั คือ ระเบียบข้อบังคับ ส�ำหรับควบคุม
ความประพฤติ ข องคนในหมู ่ ค ณะให้ มี ค วาม
เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) อนาคาริยวินยั
และ 2)อาคาริยวินยั (Tipitaka 25/317-318/288289)
1. อนาคาริยวินัย หมายถึง วินัยส�ำหรับ
บรรพชิต หรือนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศีล
10 ของสามเณร และศีล 227 ของพระภิกษุและ
ศีล 311 ของภิกษุณีองค์ประกอบของอนาคาริย
วินัย ประกอบด้วยวินัยของนักบวชหรือบรรพชิต
ในบทความนี้ จะกล่าวถึง ศีล 10 ของสามเณรและ
ศีล 227 ของพระภิกษุ ซึง่ เป็นวินยั ของผูไ้ ม่ครองเรือน
		
1.1 ศีลของสามเณร ได้แก่ ศีล 10
เรียกว่า สิกขาบท 10 ประการ (Tipitaka 25/2/12) คือ 1) เว้นจากฆ่าสัตว์ 2) เว้นจากลักทรัพย์
3) เว้นจากการเสพกาม 4) เว้นจากการพูดเท็จ 5)
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เว้นจากการดื่มน�้ำเมา 6) เว้นจากการฉันอาหารใน
ยามวิกาล 7) เว้นจากการฟ้อนร�ำขับร้อง ประโคม
ดนตรี และดูการละเล่น 8) เว้นจากเหตุเป็นที่ตั้ง
แห่งความก�ำหนัด คือ ทัดทรง ประดับ 9) เว้นจาก
การนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ 10) เว้นจาก
การรับเงินและทอง ในบทบัญญัติของศีล 10 หรือ
ทศศีล มีองค์ประกอบซึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสินเป็น
การเฉพาะ เช่น ศีลข้อปาณาติบาต มีองค์ประกอบ
ที่เป็นเกณฑ์ตัดสิน 5 ประการคือ 1) สัตว์มีชีวิต 2)
รู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 3) มีจิตคิดจะฆ่า 4) มีความ
พยายามฆ่า 5) สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
การกระท�ำที่ครบองค์ประกอบทั้ง 5 ถือว่าศีลขาด
การละเมิดแต่ละสิกขาบท นอกจากศีลขาดแล้ว
ยังมีบาปเกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากรักษาศีล 10
โดยเคร่งครัดแล้ว ย่อมท�ำให้ผู้นั้นมีศีลบริสุทธิ์
		 1.2 ศีลของพระภิกษุ ที่ปรากฏใน
อนาคาริยวินยั ได้แก่ ศีลของพระภิกษุในพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นมูลเหตุส�ำหรับช�ำระกาย วาจาให้บริสุทธิ์
ผ่องใส เรียกว่า ปาริสุทธิศีล เป็นศีลที่ตั้งมั่นอยู่ใน
ความบริสทุ ธิ์ คือ “ปาฏิโมกข์สงั วรศีล อินทรียสังวร
ศี ล อาชี ว ปาริ สุ ท ธิ ศี ล และปั จ จั ย สั น นิ สิ ต ศี ล ”
(Mahamakutrajavidyalaya, 1997 : 33-34)
ซึ่งเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตของพระภิกษุ ดังนี้
			 1.2.1 ปาฏิโมกสังวรศีลเป็นผูม้ ี
ความส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์ละเว้นจากข้อห้ามท�ำ
ตามข้อปฏิบตั ิ การละเว้นจากข้อห้าม คือ พระวินยั
และพระธรรม พระวินัยเป็นข้อห้าม ซึ่งประกอบ
ด้วยอาบัติอย่างหนัก อาบัติอย่างกลาง และอาบัติ
อย่างเบา คือ ศีล เป็นเหตุส�ำรวมในพระปาฏิโมกข์
คอยระวังสกัดกั้นโทษที่พึงจะละเมิดอาบัติ 7 กอง
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ทางกาย ทางวาจา คือ ปาราชิกทางกาย ทางวาจา
คือ ปาราชิก 4 มีโทษ อย่างหนัก สังฆาทิเสส 13
มีโทษอย่างกลาง อนิยต 2 นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ 30
สุทธิกปาจิตตีย์ 92 ปาฏิเทสนียะ 4 เสขิยวัตร 75
และอธิกรณสมถะ 7 พระปาฏิโมกข์ที่ใช้สวดใน
ปัจจุบนั นีม้ าจากบาลี 150 ข้อ และจากอภิสมาจาร
77 ข้อรวม 227 ข้อ ซึง่ เป็นข้อห้ามเพือ่ ให้พระภิกษุ
ได้ตงั้ ใจส�ำรวมในวินยั บัญญัติ เว้นจากข้อห้ามทีท่ รง
ห้าม ปฏิบัติตามข้อที่ทรงอนุญาตไม่ให้ต้องอาบัติ
(Phramaha Mit Thitapanyo, 2018 : 211-222)
ปาฏิโมกสังวรศีล คือการบังคับตนให้ตั้งกาย วาจา
ให้เป็นผู้ส�ำรวมในระเบียบ มรรยาท จรรยา อันตน
จะพึงประพฤติต่อตนเอง และต่อผู้อื่น เป็นข้อ
บังคับกายตัวในเบื้องต้น ชื่อว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล
			 1.2.2 อินทรียสังวรศีล เป็นการ
ส�ำรวมในอายตน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
(Tipitaka 14/619/301) เป็นการส�ำรวมทาง
สายตา เมื่อมองเห็นรูปก็เข้าใจว่าเป็นเพียงรูปที่จะ
ตั้งอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้น เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนการ
ส�ำรวมทางหู เป็นการส�ำรวมทางการได้ยินเสียงที่
จะเข้ามากระทบทางหูซึ่งมีท้ังเสียงที่น่ายินดีและ
เสียงไม่นา่ ยินดี ส�ำรวมทางจมูก เป็นการส�ำรวมทาง
กลิ่นที่จะมาสัมผัสประสาท ทางจมูก การส�ำรวม
ทางลิ้น เป็นการส�ำรวมในการสัมผัสรสชาติของ
อาหาร การส�ำรวมทางกาย เป็นการสัมผัสทางกาย
ด้วยมีรสสัมผัสต่างๆ และการส�ำรวมทางใจ เป็นการ
สัมผัสทางธรรมารมณ์หรือความรู้ทางอารมณ์เพื่อ
ให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ ไม่ให้เกิดความ
ยิ น ดี ยิ น ร้ า ยอั นเป็นเหตุท�ำให้ใจเศร้าหมองเสี ย
เมื่อภิกษุท�ำได้อย่างนี้ ชื่อว่า มีอินทรียสังวรศีล

			 1.2.3 อาชีวปาริสทุ ธิศลี ศีลเป็น
เครื่องบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพ งดเว้นการเลี้ยงชีพ
ทีผ่ ดิ เพศของนักบวชเสีย เช่น ท�ำมาหากินอย่างชาว
บ้าน เสี่ยงโชคด้วยการพนัน เมื่อภิกษุงดเว้นจาก
อาชีพที่ผิดเสีย ส�ำเร็จการเลี้ยงชีพตามสมณวิสัย
ไม่สะสมทรัพย์สมบัติ เป็นผูง้ ามใน พระพุทธศาสนา
เช่นนี้ ชื่อว่า มีอาชีวปาริสุทธิศีล นอกจากนี้ ยังถือ
หลักของอริยวงศ์ 4 ประการ ซึง่ เป็นหลักของปฏิปทา
ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติกันมาแต่โบราณไม่
ขาดสายประเพณี คื อ จี ว รสั น โดษ ปิ ณ ฑปาต
สันโดษ เสนาสนสันโดษและปหานภาวนารามตา
(Tipitaka 21/28/28) คือ จีวรสันโดษ เป็นผูม้ คี วาม
สันโดษในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มหรือไตรจีวรซึ่งมี
ไตรจีวรใช้สอยไม่ควรเกิดหนึ่งไตรจีวร ปิณฑปาต
สันโดษ เป็นผูม้ บี าตรไว้ใช้สอยได้ไม่เกินหนึง่ ในเวลา
ออกรับบิณฑบาตก็ไม่ให้รับบาตรได้ไม่เกิดสาม
บาตรหรื อ เทบาตร ได้ ไ ม่ เ กิ ด สามครั้ ง เสนาสน
สันโดษ เป็นผูช้ อบเสนาสนะทีม่ คี วามสงบเงียบเพือ่
ท�ำการพิจารณากาย วาจา และใจให้มีความสงบ
และปหานภาวนารามตาเป็นผู้มีความยินดีในการ
ละอกุศล คือ ความโลภ ความโกรธและความหลง
พร้อมทั้งประกอบกรรมดี คือ สัมมาทิฏฐิ
			 1.2.4 ปั จ จั ย สั น นิ สิ ต ศี ล เป็ น
การพิจารณาปัจจัยสี่ คือ ไตรจีวร อาหารบิณฑบาต
เสนาสนะคิลานเภสัชตา (Tipitaka 4/87/106)
โดยพิจารณาปัจจัยสี่ คือไตรจีวร เป็นสิ่งที่ได้รับ
อนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงสามารถทีจ่ ะนุง่ ห่ม
ได้จึงควรมีการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง
ว่าเป็นเพียงความต้องการของร่างกายเพื่อป้องกัน
ความร้อน หนาว เหลือบยุง เท่านั้น การรับอาหาร
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บิณฑบาต การฉันอาหาร ซึง่ เป็นการพิจารณาอย่าง
แยบคายแล้ว จึงลงมือบริโภคอาหารและหลังจาก
บริ โ ภคอาหารเสร็ จ จึ ง พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เสนาสนะ เป็นการพิจารณาที่สงบห่างไกลจากฝูง
ชน เป็นที่ร่มรื่นเพื่อการพิจารณาธรรมที่จะเกิดขึ้น
ภายในร่างกายและจิตใจ และการพิจารณาคิลาน
เภสัช ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญในปัจจัยสี่ เพราะฉะนั้น
ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า การบริโภคปัจจัยสี่
อย่างพิจารณาแล้ว จะสามารถท�ำให้ชวี ติ มีความสุขได้
ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยสี่นั้นจะต้องพิจารณา
ทั้ ง ในขณะรั บ และขณะบริ โ ภค และภายหลั ง
บริโภคแล้ว ให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคเท่าที่
จ�ำเป็น ไม่บริโภคด้วยตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่
ในปัจจัยสี่ เมื่อภิกษุมาพิจารณาปัจจัยสี่ให้เห็น
เหตุผลข้อเท็จจริงในการบริโภคเช่นนี้แล้ว ชื่อว่ามี
ปัจจัยสันนิสสิตศีล
2. อาคาริยวินัย หมายถึง วินัยส�ำหรับ
คฤหั สถ์ หรื อ ประชาชนทั่วไป คนผู้ครองเรือน
จ�ำต้องประพฤติปฏิบัติ เป็นระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ ส�ำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย
วาจาของคนในสั ง คมให้ เรี ย บร้ อ ยดี ง ามเป็ น
แบบแผนเพือ่ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน จะได้อยูร่ ว่ ม
กันด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกัน
และกัน กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ เป็นคนมีศลี ธรรมหรือ
มนุษย์ธรรม มีธรรมคือคุณสมบัติ ได้แก่ ศีล 5
ศีล 8 และกุศลกรรมบถ 10 (Phra Dhepdilok
(Rabeab Thitañāno), 2000 : 60)
องค์ประกอบของอาคารยวินัย ประกอบ
ด้วย ศีล 5 ศีล 8 หรือ ศีลอุโบสถ และกุศลกรรมบถ
10 ประการ ดังนี้
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		 2.1 องค์ ป ระกอบของศี ล 5 ศี ล
หมายถึง การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย เป็นการ
รักษาปกติตามระเบียบวินัย หรือข้อปฏิบัติในการ
เว้น จากความชั่ว เดิม เรียกว่า “สิกขาบท 5”
เป็นข้อปฏิบตั ใิ นการฝึกตนใครปฏิบตั ติ ามนีเ้ รียกว่า
“มีศีลเบื้องต้น” (Phra Dhammapitaka (P.A.
Payutto), 1995 : 206-207) องค์ประกอบของศีล
5 ได้แก่
			 2.1.1 ปาณาติ ป าตา เวรมณี
แปลว่า เจตนางดเว้นการท�ำลายชีวติ สัตว์รวมไปถึง
การฆ่า การท�ำร้ายร่างกายและการทรกรรม ทาง
กายและวาจา ท� ำ เองหรื อ ใช้ ให้ คนอื่ นท� ำ ค� ำ ว่ า
“สัตว์” ในที่นี้ ประสงค์เอาทั้งมนุษย์และสัตว์
เดรัจฉาน ที่ยังเป็นอยู่ มนุษย์ไม่เลือกว่าผู้ชายหรือ
ผู้หญิง จะอยู่ในวัยใดก็ตาม แม้กระทั้งอยู่ในครรภ์
ก็ได้ชอื่ ว่าสัตว์ในทีน่ ที้ งั้ หมด และเกณฑ์การกระท�ำ
ที่จะก�ำหนดว่าละเมิดศีลข้อที่ 1 ได้นั้น พระอรรถ
กถาจารย์ ได้ จั ด องค์ ป ระกอบการละเมิ ด ไว้ ใ น
มังคลัตถทีปนี (Mahamakutrajavidyalaya, 1997
: 97) ดังนี้ 1) ปาโณ สัตว์นนั้ มีชวี ติ 2) ปาณสญฺญติ า
รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3) วธกจิตตํ มีเจตนาจะฆ่า 4)
อุปกฺกโม พยายามฆ่า 5) เตน มรณํ สัตว์นั้นตาย
เพราะถูกฆ่า โทษของปาณาติบาตมีผลต่อผู้ท�ำ
ทั้งในปัจจุบันและชีวิตหลังความตาย
			 2.1.2 อทิ น นาทานา เวรมณี
แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาคือ
ไม่ได้ให้ดว้ ยอาการขโมย คือ ไม่เบียดบังด�ำเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของผู้อื่นไม่อนุญาตด้วยทางกาย
หรือทางวาจา อันเจ้าของไม่ได้ยกให้เป็นสิทธิ์ขาด
องค์ ป ระกอบที่ ท� ำ ให้ ศี ล ข้ อ นี้ ข าดได้ นั้ น ต้ อ ง
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ประกอบองค์ 5 คือ 1) ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมี
เจ้าของหวงแหน 2) ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา รู้ว่าของ
นั้นเจ้าของหวงแหน 3) เถยฺยจิตฺตํ ตั้งใจรักของ
สิง่ นัน้ 4) อุปกฺกโม พยายามลักของสิง่ นัน้ 5) เตน หรณํ
ได้สิ่งของนั้นมา ด้วยความพยายามนั้น (Maha
makutrajavidyalaya, 1997 : 99) โทษผู้ท�ำผิด
ศีลข้อ 2 ย่อมมีโภคทรัพย์น้อย เกิดในตระกูล
ยากจน ท�ำมาหากินเท่าใดก็ไม่รวยท�ำให้เขาเป็นคน
ยากจน และถูกโกง ถูกปล้น ถูกขโมย
			 2.1.3 กาเมสุมจิ ฉาจารา เวรมณี
หมายถึง การงดเว้นจากประพฤติผิดในกามทั้ง
หลาย กาม ในทีน่ ี้ หมายถึง กิรยิ าทีร่ กั ใคร่กนั ในทาง
ประเวณี หมายถึงความว่า งดเว้นจากความประพฤติ
ในการที่จะล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ด้วยเหตุว่า
เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ ส ร้ างความสามั ค คี ไ ม่ แ ตกร้ าวกั น
รักษาสายโลหิตวงศ์ตระกูลของตน ไม่ส�ำส่อนกัน
เยีย่ งอย่างสัตว์เดรัจฉาน หรือผูม้ กั มากในกาม องค์
ที่จะท�ำให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์
4 คือ 1) อคมนียวตฺถุ วัตถุอันไม่ควรถึง (หญิงชาย
ต้องห้าม) 2) ตสฺมึ เสวนจิตตํ มีจิตคิดที่จะเสพใน
วัตถุอนั ไม่ควรถึงนัน้ (คือมีเจตนาจะเสพ) 3) เสวนปฺ
ปโยโค มีความพยายามในอันเสพ 4) มคฺเคน มคฺคปฺ
ปฏิปตฺติอธิวาสนํ ร่วมสังวาสกัน (Mahamakut
rajavidyalaya, 1997 : 101-102) โทษผูท้ ำ� ผิดศีล
ข้อ 3 ท�ำให้เกิดการแตกแยกในครอบครัวและ
ถูกปองร้าย บางคนเกิดมาเป็นหญิงก็ถูกทารุณ
กรรมถูกข่มขืน เป็นชายก็ต้องเกิดมาเป็นกะเทย
ถูกคนเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลน
			 2.1.4 มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า
การงดเว้นจากการพูดเท็จ คือ การงดเว้นจากการ

พูดทีบ่ ดิ เบือนจากความจริง โดยจงใจให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
ผิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น แสดงพยานหลักฐานเท็จ
องค์ ป ระกอบที่ จ ะท� ำ ให้ ศี ล ข้ อ นี้ ข าดได้ นั้ น ต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1) อตถํ วตฺถุ เรื่องไม่จริง
2) วิสํวาทนจิตฺตํ เจตนาจะพูดเรื่องนั้น 3) ตชฺโช
วายาโม พูดหรือแสดงออกไป 4) ปรสฺส ตทตฺถวิชาน
นํ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น (Mahamakutraja
vidyalaya, 1997 : 107) โทษผู้ท�ำผิดศีลข้อ 4 พูด
แล้วไม่มีใครเชื่อถือ ถูกกล่าวหาใส่ร้ายใส่ความให้
เสียหาย มีเหตุให้เสียทรัพย์อยู่เสมอ ถูกหลอกลวง
ให้หลงเชื่อบ่อยๆ ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา
			 2.1.5 สุ ร าเมรยมั ช ชปมาทั ฎ
ฐานา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้ง
แห่งความประมาท ได้แก่ น�ำ้ เมา คือ สุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นสิ่งที่ท�ำให้เสีย
สติสัมปชัญญะไป โทษผู้ท�ำผิดศีลข้อ 5 จะเป็นคน
สติไม่ดี สมองเสือ่ ม ปัญญาเสือ่ ม สุขภาพเสือ่ มโทรม
3. องค์ประกอบของอุโบสถศีลหรือศีล 8
ซึ่งคฤหัสถ์ชายหญิง บางท่านรักษาในวันอุโบสถ
สมัยก่อนท่านก�ำหนดวันรักษาอุโบสถศีลไว้มากกว่า
วันนี้ แต่ปัจจุบันเหลือวันรักษาอุโบสถศีลเพียง
เดือนละ 4 ครัง้ ในวันพระ คือ ในวันแรม 8 ค�ำ่ แรม
14 ค�ำ่ หรือ 15 ค�ำ่ ขึน้ 8 ค�ำ่ และขึน้ 15 ค�ำ่ อุโบสถ
ศีลที่ประกอบด้วยองค์ 8 มี (สังขิตตสูตร) ดังนี้
1) ปาณาติปาตา เวรมณี งดเว้นจากการท�ำชีวติ สัตว์
ให้ตกล่วงไป 2) อทินฺนาทานา เวรมณี งดเว้นจาก
การถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ 3) อพฺรหฺมจริยา
เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
4) มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ
5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี งดเว้นจาก
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การดืม่ สุราและเมรัยอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความประมาท
6) วิกาลโภชนา เวรมณี งดเว้นจากการบริโภค
อาหารในเวลาวิกาล 7) นจฺจคีตวฺ าทิตวิสกู ทสฺสนมา
ลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี
งดเว้นจากการฟ้อนร�ำ ขับร้อง ประโคมคนตรี และ
ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่ออกุศล ลูบทาทัดทรง
ประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของ
หอม เครื่องย้อม เครื่องทาอันเป็นฐานะแห่งการ
แต่งตัว 8) อุจจฺ าสยนมหาสยนา เวรมณี งดเว้นจาก
การนั่ง และการนอนที่นอนสูงใหญ่ (Tipitaka
23/131/195-197)
4. องค์ประกอบของกุศลกรรมบถ 10
มีอยู่ 10 ประการ โดยจ�ำแนกเป็นกายกรรม 3 วจี
กรรม 4 และมโนกรรม 3 ได้แก่ ทางในการสร้าง
ความดี หรือวีถที างทีค่ วรประพฤติ คือ 1) กายกรรม
คือ การกระท�ำทางกาย 3 ประการ คือ เว้นจากการ
ปลงชี วิ ต เว้ น จากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้
โดยอาการขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
2) วจีกรรม คือ การกระท�ำทางวาจา 4 ประการ
คือ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้ น จากพู ด ค� ำ หยาบ เว้ น จากพู ด เพ้ อ เจ้ อ
3) มโนกรรม คือ การกระท�ำทางใจ 3 ประการ คือ
ความไม่คดิ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ความไม่คดิ ร้าย
ผู ้ อื่ น ความเห็ น ชอบถู ก ต้ อ งตามคลองธรรม
(Tipitaka 11/360/246)
บทบัญญัตทิ างพระพุทธศาสนาได้สะท้อน
ถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ควรประพฤติ ไว้ให้แก่
พุทธบริษทั อันเป็นเกณฑ์ในการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
ตามสมควรแก่ ภ าวะของบุ ค คลอี ก ด้ ว ย (Phra
Dhammapitaka (P.A. Payutto), 1995 : 25)
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ความมี วิ นั ย แม้ ไ ม่ ใช่ ห ลั ก ธรรมที่ ถื อ ว่ า สู ง สุ ด ใน
พระพุทธศาสนา แต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลัก
ธรรมอันเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่ง ดังพระพุทธ
พจน์ว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปล
ความว่า วินัยที่ศึกษาดีแล้วนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด
เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีวินัยมีระเบียบกฎ
เกณฑ์ ส�ำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา
ให้เรียบร้อยดีงามของหมู่คณะในการอยู่ร่วมกัน
วินัยจึงช่วยให้คนห่างจากความชั่วร้ายทั้งหลาย
แต่ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างท�ำตามใจตน
ก็ จ ะท� ำ ให้ ไ ม่ มี ค วามสงบสุ ข การงานก็ จ ะเสี ย
ผล เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความเสื่ อ มศรั ท ธามากขึ้ น
เพราะสภาพความประพฤติผิดพระธรรมวินัยของ
พระสงฆ์นั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเลื่อมใส
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน (Phra Dhammapitaka
(P.A. Payutto), 1995 : 25)
ดังนั้น วินัยในมงคลสูตร ถือว่าวินัยเป็น
หลักปกครองตนเอง เป็นกฎแห่งความเป็นมนุษย์ที่
สามารถน�ำมาควบคุมตนเองในการฝึกหัดกายวาจา
ของตนให้เรียบร้อย อันเป็นข้อประพฤติปฏิบตั ขิ อง
ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ปรากฏในมงคลสูตร

4. คุณค่าของวินัย

ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งวิ นั ย ในมงคลสู ต รมี
2 อย่าง คือ อนาคาริยวินยั วินยั ของผูไ้ ม่ครองเรือน
หรือนักบวช และอาคาริยวินัย วินัยของผู้ครอง
เรือน ฝ่ายคฤหัสถ์ พบว่า คุณค่าของวินัย แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน คือ 1) ทางด้านจิตใจ 2) ทางด้าน
ร่ า งกาย และ 3) ทางด้ า นสั ง คม พอสรุ ป ได้
ดังนี้
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1. ทางด้านจิตใจ ฝ่ายนักบวช วินัยได้
ก�ำหนดหน้าที่ให้พระสงฆ์พึงปฏิบัติต่อกัน เช่น
อุปัชฌาย์และอาจารย์ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อสัทธิวิหา
ริกและอันเตวาสิกตามหลักของ “สัทธิวหิ าริกวัตร”
คือ เอาธุระในการศึกษาสงเคราะห์ด้วยบาตร จีวร
และบริขารอื่นๆ ท�ำการป้องกันหรือระงับความ
เสื่อมเสีย และพยาบาลเมื่ออาพาธ ส�ำหรับสัทธิ
วิหาริก และอันเตวาสิก ก็มีหน้าที่พึงกระท�ำต่อ
อุปัชฌาย์และอาจารย์ตามหลักของ “อุปัชฌาย
วัตร” คือ เอาใจใส่ปรนนิบัติรับใช้ คอยศึกษา
เล่าเรียนจากท่าน ท�ำการป้องกันหรือระงับความ
เสื่อมเสีย รักษาน�้ำใจของท่าน จะไปไหนบอกลา
ท่าน เอาใจใส่พยาบาลเมื่อท่านอาพาธ เป็นต้น
ดังนั้น การรักษาศีลและการประพฤติปฏิบัติตนใน
วินัยของนักบวชโดยเคร่งครัด จะท�ำให้เกิดคุณค่า
ทางด้านจิตใจ เพราะท�ำให้จติ ใจมีความสงบสุข ผล
จากการปฏิบตั ธิ รรม จะท�ำให้จติ ใจเกิดความเมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อมนุษย์และสัตว์ การรักษาจิตใจ
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ธ รรมธรรมย่ อ มรั ก ษาบุ ค คล
ผู ้ ป ระพฤติ ธ รรม ธรรมที่ บุ ค คลประพฤติ ดี แ ล้ ว
ย่อมน�ำสุขมาให้
ฝ่ายคฤหัสถ์ ข้อปฏิบัติส�ำหรับคฤหัสถ์
ทุกเพศทุกวัย สิ่งที่ต้องรักษาไว้เป็นแบบอย่าง คือ
การรักษาศีล 5 ศีล 8 และประพฤติกุศลกรรมบถ
10 ถ้าหากขาดวินยั ในการปฏิบตั เิ รือ่ งศีลแล้ว ย่อม
น� ำ มาซึ่ ง การสั ง หารผลาญชี วิ ต การท� ำ ร้ า ยกั น
ลักขโมย แย่งชิง โจรกรรม การท�ำผิดทางเพศ
การข่มขืน สิ่งเสพติดระบาดแพร่หลาย ไม่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นที่หวาดผวาอยู่
กันไม่เป็นปกติสุข สภาพแวดล้อมไม่เกื้อกูลต่อกัน

มีแต่ความเดือดร้อนระส�ำ่ ระส่าย และมีแต่กจิ กรรม
ที่ จ ะบ่ อ นท� ำ ลายให้ สั ง คมเสื่ อ มโทรมลง ดั ง นั้ น
การรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรมของคฤหัสถ์ จะท�ำให้
จิตใจเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีนิสัยโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา กรุณา รู้จักให้อภัย
แก่ผอู้ นื่ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม
ธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตที่ดี
เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่จิตใจ ให้มีพลัง
และความมัน่ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจของตนต่อไปด้วย
ความไม่ประมาท และจะท�ำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้ง
ก็จะไม่กระท�ำผิดกฎหมายเมือง เพราะการยับยั้ง
ชัง่ ใจ มีความละอายต่อบาปหรือการกระท�ำความชัว่
2. ทางด้านร่างกาย ฝ่ายนักบวชการ
ควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ อนาคาริยวินัย
ซึ่ ง เป็ น วิ นั ย และเป็ น กรอบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
พระภิกษุตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเป็นกฎระเบียบ
เพือ่ ป้องกันการด�ำเนินชีวติ ของพระภิกษุทจี่ ะผิดไป
จากหลักธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้น
พระวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา จึงประกอบไป
ด้วย ปาราชิก 4 ข้อ สังฆาทิเสส 13 ข้อ อนิยต 2
นิสสัคคีย ปาจิตตีย์ 30 ข้อ ปาจิตตีย์ 92 ข้อ ปาฏิ
เทสนียะ 4 ข้อ เสขิยะ 75 ข้อ และอธิกรณสมถะ
7 ข้ อ พระวิ นั ย ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ ไว้ นี้
เพื่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของพระภิ ก ษุ จ ะได้ มุ ่ ง สู ่ จุ ด
หมายโดยไม่ให้ข้องแวะกับทางโลก หรืออาจมีท่ี
ผู ้ ฝ ่ า ฝื น พระวิ นั ย ที่ พ ระองค์ จึ ง ทรงบั ญ ญั ติ บ ท
ลงโทษพระภิกษุผกู้ ระท�ำความผิดตามความเหมาะสม
ของแต่ละบทบัญญัติของพระวินัย ดังนั้น การ
ควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์ ต้องอาศัยวินยั สงฆ์
หรือ พระวินยั เป็นกฎหมายของพระภิกษุเป็นเครือ่ ง
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ควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้
เป็นนักบวชทีน่ า่ เคารพเลือ่ มใส ท�ำให้ผพู้ บเห็นเกิด
ความศรัทธาชืน่ ชม และมีใจโน้มเข้าหาเพือ่ ฟังธรรม
ต่อไป
ฝ่ายคฤหัสถ์ เว้นจากการปฏิบัติในอกุศล
กรรมบถ 10 อันได้แก่ เว้นจากกายทุจริต 3 คือ
งดเว้ น จากการฆ่ า สั ต ว์ ตั ด ชี วิ ต งดเว้ น จากการ
ลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น งดเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม คือ ประพฤติผิดทางกาม
กับผูท้ มี่ เี จ้าของแล้ว และงดเว้นจากวจีทจุ ริต 4 คือ
งดเว้นจากการพูดโกหกกล่าวสิ่งที่แตกต่างไปจาก
ความจริง งดเว้นจากการพูดส่อเสียด งดเว้นจาก
การพูดค�ำหยาบ ค�ำกระด้าง ค�ำก้าวร้าว ค�ำประทุษร้าย
ต่างๆ เว้นค�ำพูดเพ้อ และต้องเว้นจากมโนทุจริต
อันได้แก่ เว้นจากการเพ่งอยากได้ของผูอ้ นื่ ด้วยจิต
คิดอยากไดของผูอ้ นื่ เอามาเป็นของตนเอง เว้นจาก
การพยาบาท เว้นจากมิจฉาทิฐิ อันได้แก่ ความเห็น
ผิ ด จากความรู ้ อั น เป็ น จริ ง ดั ง นั้ น วิ นั ย เป็ น ข้ อ
บัญญัติ เป็นกฎเกณฑ์ทคี่ วรประพฤติปฏิบตั ิ ส�ำหรับ
ควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา และจิตใจของ
มนุษยชาติในสังคมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย
ดีงามเป็นแบบแผนข้อปฏิบัติอันหนึ่งอันเดียวกัน
หากขาดวินยั ในการประพฤติแล้วย่อมน�ำความทุกข์
ความเดือดร้อนมาให้แก่ตนเองและสังคม
3. ทางด้ า นสั ง คม ฝ่ า ยนั ก บวชการ
ปกครองคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญเพราะ
ถ้ามีระบบปกครองดีศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง
การปกครองหรื อ การบริ ห ารที่ ดี นั้ น จะต้ อ งมี
รูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่
กับการแบ่งงานมอบอ�ำนาจกระจายงานให้ผอู้ ยูฝ่ า่ ย
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บริหารระดับต่างๆ และพัฒนาการในด้านต่างๆ
การปกครองคณะสงฆ์ ยังยึดถือหลักพระธรรมวินยั
เป็นข้อบัญญัตเิ กณฑ์กำ� หนดตัดสินให้ดำ� เนินไปด้วย
หลักประชาธิปไตย โดยยึดหลักเสียงข้างมากเป็น
มติเอกฉันท์ กล่าวโดยรวม ในสมัยพุทธกาลนั้นได้
ก�ำหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ คือ
การบวช พระธรรมวินัย การศึกษา การเผยแผ่
ด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ดังนั้น
รูปแบบแนวคิดและวิธกี ารในการปกครองคณะสงฆ์
จึงมีส่วนส�ำคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กร
คณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
ฝ่ายคฤหัสถ์ การรักษาตนและหมู่คณะให้
อยูเ่ ป็นปรกติสขุ ทัว่ ถึงกัน ไม่มใี ครประพฤติอะไรให้
เป็นที่เดือดร้อนเสียหายแก่ใคร วินัยจึงเป็นข้อ
ระเบียบและกฎเกณฑ์ข้อบังคับส�ำหรับควบคุม
ความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อย
ดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่
ร่วมกันด้วยความสุขสบาย
ดั ง นั้ น ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม
การปฏิบัติตนตามหลักวินัยหรือกฎระเบียบของ
สังคม กฎหมายบ้านเมือง ย่อมมีความสงบสุขโดย
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้าง
ให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีระเบียบวินัย

5. สรุป

จากการศึกษาคุณค่าของวินยั ในมงคลสูตร
หากผู ้ ค นในสั ง คมขาดวิ นั ย แล้ ว ย่ อ มจะเกิ ด
เหตุการณ์ตา่ งๆ อันจะน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งกัน และ
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ความแตกแยกกั น ในสั ง คมได้ ทุ ก เมื่ อ ดั ง นั้ น
สั ง คมต้ อ งมี ก ารแก้ ไขด้ ว ยความมี วิ นั ย รั ก ษา
กฎหมาย กฎระเบียบของสังคม โดยการน�ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำ

วันก็จะช่วยส่งผลโดยตรงให้สังคมไทยมีแต่ความ
สงบร่ ม เย็ น เปรี ย บเสมื อ นผู ้ ค นไม่ ล ะเมิ ด ศี ล
ก็ ไ ม่ ล ะเมิ ด หรื อ กระท� ำ ผิ ด กฎหมายบ้ า นเมื อ ง
ในที่สุด
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