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บทคัดย่อ
ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา และอนุพรตในศาสนาเชน มีค�ำสอนที่คล้ายกัน คือ งดเว้นจากการฆ่า
สัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดืม่
สุราเมรัยของมึนเมา หากมนุษย์น�ำศีล 5 ในพระพุทธศาสนา และอนุพรตในศาสนาเชนไปปรับใช้กับ
กฎหมาย ในการด�ำเนินชีวติ ตามหลักศีลและหลักกฎหมายแล้ว ก็จะสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีคุณค่า
ค�ำส�ำคัญ: ศีล 5; พระพุทธศาสนา; ศาสนาเชน

Abstract
Five Precepts in Buddhism and Anuport in Jainism provide identically principles
which are to abstain from killing living beings, to abstain from taking what is not given,
to abstain from sexual misconduct, to abstain from false speech and to abstain from
intoxicating drinks and drugs. People would have valuable life and effective law in the
society whether globally people regard to the 5 precepts as Buddhist and Anuport in
Jainism. Furthermore, the society will be a more peaceful place under the conditions of
human existence.
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1. บทน�ำ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความจริง
ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยพระพุทธเจ้าทรงได้
ค้นพบความจริงนัน้ แล้วน�ำมาชีแ้ จงเปิดเผยบอกเล่า
ให้เข้าใจชัดขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตราบใดที่
พระองค์ยังมิได้ตรัสรู้ความจริงในลักษณะ 3 อย่าง
คือ รูต้ วั ความจริง รูห้ น้าทีอ่ นั ควรท�ำเกีย่ วกับความ
จริงนั้น และรู้ว่าได้ท�ำหน้าที่ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว
ตราบนัน้ พระองค์กย็ งั ไม่อาจกล่าวได้วา่ ตรัสรูแ้ ล้ว”
พระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักค�ำสอนทีเ่ กีย่ วกับความ
จริงทีไ่ ด้คน้ คว้าประจักษ์ชดั แล้วเป็นวิถที างแห่งการ
ตรัสรู้อันจะน�ำไปสู่ความสิ้นทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของพระพุทธศาสนา ถ้าจะกล่าวว่า บรรดา
ศาสนาในปัจจุบนั มีศาสนาไหนบ้างใกล้กบั พระพุทธ
ศาสนา จะต้องตอบว่าศาสนาเชน แม้จะมีทขี่ ดั แย้ง
กันบางอย่างทีส่ ำ� คัญก็ตาม ส่วนทีใ่ กล้กนั ก็คอื สอน
มิให้เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกหรือเรื่องพระเจ้า
เป็นผูย้ งิ่ ใหญ่ เป็นจุดศูนย์กลางของสิง่ ทัง้ หลายและ
สอนหลักกรรม คือ ท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่วคล้ายคลึง
กัน แต่ศาสนาเชนเน้นหนักในทางอัตตกิลมถานุโยค
คือ การทรมานตน ส่วนพระพุทธศาสนาสอนทาง
สายกลาง (Dokhan, 1994 : 19)
ดังนั้น การอยู่ร่วมกันของมนุษย์จะต้องมี
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมมนุษย์
ซึ่งทุกคนต้องการความสุข ความสมบูรณ์ในทุกๆ
ด้าน บางคนจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทขาดหลัก
ของศีลและหลักกฎหมาย จึงเป็นประเด็นทีผ่ ศู้ กึ ษา
จะศึกษาเรือ่ งศีล 5 ในพระพุทธศาสนา และอนุพรต
ในศาสนาเชน เพื่อศึกษาเรื่องศีล 5 ในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท และอนุพรตในศาสนาเชนการน�ำ

ศีล 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และอนุพรตใน
ศาสนาเชนไปปรับใช้กบั กฎหมายในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของมนุษย์

2. ความหมายของศีลในพระพุทธศาสนา
เถรวาท

ในมหานามสูตรอังคุตตรนิกายอัฎฐกนิบาต
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส เรื่ อ งศี ล โดยเฉพาะศี ล 5
โดยทรงมุ่งถึงการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย
ว่า “มหานามะ เมื่อใดแล อุบาสกเป็นผู้เว้นขาด
จากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์
เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกามเป็นผูเ้ ว้น
ขาดจากการพูดเท็จ เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการเสพของ
มึนเมาคือ สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท เมือ่ นัน้ อุบาสกชือ่ ว่าผูม้ ศี ลี ด้วยเหตุเพียง
เท่านี้แล” (Tipitaka 23/25/269)
ในกูฎทันตสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
พระพุทธเจ้าตรัสศีล โดยทรงเรียกว่า “สิกขาบท”
โดยให้ เ ป็ น ข้ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ควบคุ ม
กาย วาจาว่า การที่บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสสมาทาน
สิกขาบททั้งหลาย คือ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการพูด
เท็จ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากการเสพของมึนเมาคือ
สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เป็น
ยัญ ซึ่งใช้ทุนทรัพย์และมีการตระเตรียมน้อยกว่า
แต่มผี ลานิสงส์มากกว่ายัญสมบัติ 3 ประการมี องค์
ประกอบ 16 กว่านิตยทานทีท่ ำ� สืบ กันมากว่าวิหาร
ทานและกว่าสรณคมน์นี้ (Tipitaka 9/352/147)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

พุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายความหมายของ
ศีลไว้วา่ ศีล หมายถึง ความเป็นปกติหรือปกติภาวะ
ตามธรรมดา หมายความว่า ท�ำทุกอย่างอยู่ตาม
หน้าทีท่ คี่ วรจะท�ำแต่อยูใ่ นภาวะปกติ คือ ไม่เดือดร้อน
ไม่ ก ระวนกระวาย ไม่ ร ะส�่ ำ ระสาย ไม่ มี ค วาม
สกปรก ความเศร้าหมองใดๆ เกิดขึน้ โดยเนือ้ ความ
ศีล หมายถึง ระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้ส�ำหรับ
ประพฤติปฏิบัติกันเพื่อให้เกิดภาวะปกติขึ้นมาที่
กาย ที่วาจา ศีล คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
การเป็นอยู่ทางภายนอก ศีลพัฒนาที่กาย วาจา
ให้เป็นกาย วาจาทีน่ า่ ดูเมือ่ เรามีศลี เป็นพืน้ ฐานแล้ว
เราจึงจะมีจิตที่เป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ามีศีลดีสมาธิ
ก็มีง่าย (Buddhadasa Bikku, 1996 : 56-57)
1. ความส�ำคัญของศีล เป็นพื้นฐานอัน
ส�ำคัญยิง่ ของมนุษย์ เพราะการทีเ่ ราจะรักษาความ
เป็นปกติของมนุษย์เอาไว้ได้นั้น จะต้องรักษาศีล 5
ไว้ให้มนั่ คงเป็นอย่างน้อย ซึง่ ศีลประเภทนี้ ฆราวาส
ผู้ที่ยังครองเรือนมีครอบครัวจะต้องพยายามรักษา
ให้ได้เป็นประจ�ำ ศีลประสงค์ให้มนุษย์ตระหนักอยู่
เสมอถึงความทุกข์อนั เกิดทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
การรักษาศีล จึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือ วิธีการ
ท�ำบุญอย่างหนึ่ง เพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจงดเว้น
จากความชั่ว ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใคร ย่อมจะ
เกิดกระแสแห่งความดี เกิดความเมตตาขึน้ มาในใจ
ที่เราเรียกว่า กระแสบุญ อันเป็นเครื่องช�ำระจิตใจ
ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ การรักษาศีลจึงเป็นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจิ ต ใจให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ดี ง าม
ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ศี ล ยั ง เป็ น คุ ณ ธรรมอั น งาม
ด้วยคุณลักษณะ 2 ประการ คือ เป็นคุณธรรมที่
รักษา กาย วาจา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็น
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คุณธรรมอันจะน�ำไปสูก่ ศุ ลธรรมเบือ้ งสูง คือ สมาธิ
และปัญญา ต่อไป
2. องค์ประกอบของศีล 5
บุคคลจะชื่อว่าละเมิดศีล ต่อเมื่อกระท�ำ
ครบองค์ทั้งหมดของการละเมิด ดังนี้
ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ดว้ ยตนเอง
และใช้ให้คนอื่นฆ่า มีองค์ 5 คือ (ก) สัตว์มีชีวิต (ข)
รูอ้ ยูส่ ตั ว์มชี วี ติ (ค) มีจติ คิดจะฆ่า (ง) มีความพยายาม
ในการฆ่า (จ) สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ งดเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือ
เอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ มีองค์ 5 คือ (ก) ของ
ผู้อื่นหวงแหน (ข) รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน (ค) มีจิตคิด
จะลัก (ง) มีความพยายามลัก (จ) ลักของได้ด้วย
ความพยายามนั้น
ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ งดเว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม มีองค์ 4 คือ (ก) สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควร
ละเมิด (ข) จิตคิดจะเสพ (ค) มีความพยายามใน
การเสพ (ง) ยังมรรค คือ อวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกัน
ศีลข้อ 4 มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ งดเว้นจากการพูดไม่จริง หรือกล่าวค�ำ
เท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีองค์ 4 คือ (ก) เรื่องไม่จริง
(ข) จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน (ค) มีความ
พยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน
นั้น (ง) ผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้น
ศีลข้อ 5 สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ งดเว้นจากการ
ดืม่ สุราเมรัยของมึนเมา และยาเสพติด อันเป็นทีต่ งั้
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ของความประมาท มีองค์ 4 คือ (ก) สิ่งนั้นเป็น
ของเมา (ข) จิตใคร่จะดื่ม (ค) มีความพยายามเกิด
จากจิตที่ใคร่จะดื่ม (ง) กลืนให้ล่วงล�ำคอลงไป
3. อานิสงส์ของศีล พุท ธพจน์ในพระ
ไตรปิฎก (Tipitaka 5/285/99) กล่าวโดยสรุป
อานิสงส์ข้อที่ 1 ย่อมได้โภคทรัพย์ใหญ่หลวงซึ่งมี
ความไม่ประมาทเป็นเหตุ อานิสงส์ขอ้ ที่ 2 กิตติศพั ท์
อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป อานิสงส์ขอ้ ที่ 3 เข้าไปหา
บริษัทใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท
คหบดีบริษัท สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า
ไม่เก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้นๆ อานิสงส์ข้อที่ 4
ย่อมไม่หลงลืมสติ อานิสงส์ขอ้ ที่ 5 หลังจากตายแล้ว
ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ สรรพสัตว์ทั้ง
หลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น สังสารวัฎ ผูม้ ศี ลี
ย่อมเป็นผูอ้ งอาจกล้าหาญ ผูม้ ศี ลี ย่อมมีความสุขจัก
มัง่ คัง่ บริบรู ณ์ สมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จน ก็เพราะ
รักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีลเป็นสมาธิ
เป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัย
สรุ ป ได้ว่า ศีล หมายถึง ระเบียบที่ ไ ด้
บัญญัตขิ นึ้ ไว้สำ� หรับประพฤติปฏิบตั กิ นั เพือ่ ให้เกิด
ภาวะปกติขึ้นมาที่กายที่วาจา ศีล 5 เป็นพื้นฐาน
เบือ้ งต้นในการปฏิบตั ธิ รรมของมนุษย์ และมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ กฎหมายที่ สั ง คมมนุ ษ ย์ ต ้ อ งปฏิ บั ติ
ซึ่งศีลเป็นหลักส�ำคัญในการพัฒนาสังคมมนุษย์
และอานิสงส์ของศีลก็ชว่ ยให้มนุษย์มคี วามสมบูรณ์
แบบในตนเอง

3. อนุพรตในศาสนาเชน

ศาสนาเชน ค�ำว่า “เชน” บางทีออกเสียง
ว่า ไชน์ หรือไยน์ มาจากค�ำว่า “ชินะ” แปลว่า

“ผู้ชนะ” เพราะฉะนั้น ศาสนาเชนจึงหมายความ
ว่า ศาสนาแห่งผู้ชนะ เป็นศาสนาหนึ่งที่มีแหล่ง
ก�ำเนิดในเอเชียใต้ คือ อินเดีย และยังคงเป็นศาสนา
ส�ำคัญศาสนาหนึง่ ของอินเดียในยุคปัจจุบนั ศาสนา
เชนเกิดก่อนพระพุทธศาสนาเล็กน้อยเป็นศาสนา
อเทวนิยม ไม่ยอมเชื่อเรื่องพระเจ้า พระมหาวีระ
ผู ้ เ ป็ นศาสดาของศาสนาเชน ได้ ใช้ เวลาในการ
สั่งสอนสาวก จนกระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต
(Dokhan, 1994 : 65)
1. ความหมายของอนุพรตในศาสนาเชน
อนุพรต (ศีล) หมายถึง ค�ำสอนที่สอนให้คนมีความ
ปรารถนาน้อยแต่พอควร ท�ำให้สังคมไม่เป็นสังคม
ที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เบียดเบียนสัตว์และคนอื่นอยู่กันอย่าง
สงบ (Dokhan, 1994 : 186)
2. องค์ประกอบของอนุพรตในศาสนา
เชน อนุพรต คือ หลักธรรม ค�ำสอนของศาสนาเชน
ปรากฏอยูใ่ นคัมภีรอ์ าคมะ ซึง่ เป็นคัมภีรอ์ นั ศักดิส์ ทิ ธิ์
ของศาสนาเชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สิทธา
นตะ” (Dokhan, 1994 : 186) เป็นข้อปฏิบัติ
พื้นฐาน หรือบางทีเรียกว่า ปฏิญญามี 5 ประการ
ทีส่ อนให้งดเว้นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ได้แก่ 1) อหิงสา 2)
สัตยะ 3) อัสเตยะ 4) พรหมจริยะ และ 5) อปริค
คหะ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 อหิงสา การไม่เบียดเบียนให้คน
อื่น สัตว์อื่น สิ่งอื่น ได้รับความยากล�ำบากหรือการ
ทรมานต่างๆ ตลอดจนไม่ท�ำลายชีวิต จะท�ำเองก็ดี
หรือใช้ให้ผู้อื่นท�ำก็ดี ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา
หรือใจ องค์ประกอบของอนุพรต มี 4 ข้อ คือ 1)
การไม่เบียดเบียนทางกาย วาจา ใจ 2) คน สัตว์อื่น
สิ่งของ คือ ชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (สถาวระ) มีเพียง
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อายตนะเดียว คือ กายสัมผัส เช่น ต้นไม้ และพืช
ต่างๆ และชีวติ ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้ (ตรสะ) 3) การทรมาน
ต่างๆ การท�ำลายชีวิต ให้ได้รับความยากล�ำบาก
4) ท�ำเองก็ดี หรือใช้ให้ผู้อื่นท�ำ  กล่าวโดยสรุป
ให้ละปาณาติบาต ในสรรพชน สรรพสัตว์ ติณชาติ
และรุกขชาติทั้งปวง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นต้นไม้ ใบหญ้า น�้ำ ไฟ ลม ดิน และพันธุ์ผัก
ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นต่างก็มีวิญญาณสิงอยู่ทั้งสิ้น
(Dokhan, 1994 : 186)
2.2 สัตยะ การไม่พดู เท็จ ไม่ทำ� ไม่คดิ
ให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริง องค์ประกอบของ
อนุพรต คือ การพูดแต่ความจริง (ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ค�ำหยาบ ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ)
2.3 อัสตียะ การไม่ถอื เอาสิง่ ของใดๆ
ทีต่ นไม่ได้เป็นเจ้าของ ด้วยอาการลักขโมย ไม่หลบ
ของหนีภาษี ไม่ใช้หรือท�ำเงินปลอม และไม่ชั่งตวง
วัดโกง องค์ประกอบของอนุพรต คือ 1) ไม่ลกั ขโมย
2) สิ่งของใดๆ 3) ที่ไม่ใช่ของตน 4) การโกง
2.4 พรหมจริยะ การประพฤติสงิ่ ทีด่ ี
งาม โดยการเว้นจากการประพฤติชั่วทางกาย เช่น
การประพฤติผิดทางกาม การอยู่ร่วมกับโสเภณี
หรือการดื่มน�้ำเมา เสพยาเสพติดต่างๆ ส�ำหรับ
นักบวชก็ถอื เคร่งครัดยิง่ ขึน้ คือ จะต้องเว้นจากการ
เสพกาม และสละตัณหาในเรื่องของกามทุกชนิด
ทุกระดับโดยเด็ดขาด องค์ประกอบของอนุพรต คือ
1) ประพฤติผิดทางกาม 2) อยู่ร่วมกับโสเภณี 3)
ดื่มน�้ำเมา และยาเสพติด
2.5 อปริคคหะ ความไม่ละโมบโลภ
มาก ไม่โลภอยากได้ของคนอืน่ เป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ
พอใจในสิ่งของตน ส�ำหรับนักบวชก็ถือเคร่งครัด
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มากยิ่งขึ้น (Dokhan, 1994 : 126) องค์ประกอบ
ของอนุพรต คือ 1) ไม่ละโมบโลภมาก 2) เป็นของ
คนอื่น
สรุป อนุพรต คือ การประพฤติปฏิบตั ขิ อง
มนุษย์โดยละเว้นจากการท�ำชั่ว ให้ท�ำแต่ความดี
คล้ายศีล 5 ของศาสนาพุทธ เช่น การไม่เบียดเบียน
ไม่ทำ� ลายชีวติ สัตว์และคนอืน่ การไม่พดู เท็จมีความ
ซื่อสัตย์ทั้งทางกาย วาจา และใจ การไม่ลักขโมย
ไม่โกง รวมทั้งไม่หลบเลี่ยงภาษีอากร การเว้นจาก
การประพฤติ ชั่ ว ทางกาย และความไม่ ล ะโมบ
โลภมากอยากได้ของคนอื่น
2.6 อานิสงส์ของอนุพรต ในศาสนา
เชนไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของอนุพรตไว้โดยชัดเจน
จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า หลักอหิงสาถือว่าเป็น
ข้อปฏิบตั ทิ ศี่ าสนาเชนเน้นให้บคุ คลปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ
ถือได้ว่าเป็นยอดแห่งค�ำสอนของศาสนาเชน ดังค�ำ
กล่าวของศาสดามหาวีระก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ได้
ทรงแสดงปัจฉิมโอวาทว่า ในบรรดาค�ำสอนของ
พระองค์ทั้งหมด อหิงสาเป็นหลักธรรมส�ำคัญที่สุด
(Phrakru Jiradhammadhas, 2017 : 225)
ศาสนาเชนมีหลักการปฏิบัติธรรมตามค�ำสอนของ
ศาสนา แบ่งออกได้เป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือ 1) ข้อ
ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น (หลักโมกษะ) 2) ธรรม
ปฏิบัติส�ำหรับนักบวช 3) ธรรมปฏิบัติส�ำหรับผู้
ครองเรือน ซึ่งอนุพรตอยู่ในข้อนี้ ศาสนาเชนมี
ทัศนะว่า โมกษะ ได้แก่ การหลุดพ้น เมื่อวิญญาณ
หลุดพ้นแล้วก็จะไปอยู่ในส่วนหนึ่งของสภาวะที่
เรียกว่า “สิทธิศิลา” เป็นดินแดนแห่งความสุข
นิรันดร ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ซึ่งเป็นจุดหมาย
สูงสุดของศาสนาเชน ดังนั้น จุดหมายสูงสุดใน
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ศาสนาเชน สิทธิศิลา เป็นดินแดนแห่งความสุข
นิรันดรไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ดังเช่นค�ำสอนใน
ศาสนาพุทธเรื่องนิพพาน

4. ศีล 5 ในพระพุทธศาสนาและอนุพรตใน
ศาสนาเชน

ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา และอนุพรตใน
ศาสนาเชน มีความคล้ายกัน พอสรุปได้ ดังนี้
ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี งดเว้น
จากการฆ่ า สั ต ว์ ด ้ ว ยตนเองและใช้ ใ ห้ ค นอื่ น ฆ่ า
มีองค์ 5 คือ (ก) สัตว์มีชีวิต (ข) รู้อยู่สัตว์มีชีวิต (ค)
มีจิตคิดจะฆ่า (ง) มีความพยายามในการฆ่า (จ)
สัตว์ตายด้วยความพยายามนัน้ มีความคล้ายกันกับ
อนุพรต ข้อ (1) อหิงสา การไม่เบียดเบียนให้คนอืน่
สัตว์อื่น สิ่งอื่น ข้อแตกต่างจากศีลข้อที่ 1 คือ
ให้ละปาณาติบาต ในติณชาติ และรุกขชาติทั้งปวง
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ใบหญ้า
น�ำ 
้ ไฟ ลม ดิน และพันธุผ์ กั ต่างๆ ถือว่า สิง่ เหล่านัน้
ต่างก็มวี ญ
ิ ญาณสิงอยูท่ งั้ สิน้ ข้อ (1) อสิงหา นักบวช
ในศาสนาเชน จะไม่กินเนื้อสัตว์ สุรา หรืออาหาร
อันได้มาโดยท�ำให้สตั ว์ได้รบั ทุกข์ทรมาน เช่น น�ำ้ ผึง้
เนยสด จะไม่ ท� ำ งานที่ ต ้ อ งขุ ด ไถหรื อ พรวนดิ น
ดายหญ้า เพราะจะเป็นอันตรายแก่สัตว์ดิน สัตว์
หญ้ามีความคล้ายกันในศาสนาพุทธได้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน
ศีล 227 ข้อ ศีลของพระสงฆ์ คือ ระวังไม่ท�ำ
อันตรายต่อปวงสัตว์ในพืชคาม (เมล็ดพันธุ์ไม้)
ภูตคาม (หน่อไม้) และไม่ท�ำงานที่ต้องขุดไถหรือ
พรวนดิน ดายหญ้า เพราะจะเป็นอันตรายแก่สัตว์
ดินสัตว์หญ้า อันเป็นเหตุให้พระสงฆ์กระท�ำผิดวินยั
แต่ไม่มขี อ้ ห้ามในการฉันน�ำ้ ผึง้ เนยสด ซึง่ เป็นเภสัช

5 ประเภท ได้แก่ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง และ
น�้ ำ อ้ อ ย ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงอนุ ญ าตให้ ภิก ษุ ใช้
ส�ำหรับรักษาสุขภาพ โดยเภสัชดังกล่าวต้องเป็นไป
ในกาลและในเวลาวิกาล
ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานา เวระมะณี งดเว้น
จากการลักทรัพย์ หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขา
ไม่ให้ มีความคล้ายกันกับอนุพรต ข้อ (3) อัสตียะ
การไม่ถือเอาสิ่งของใดๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ
ด้วยอาการลักขโมย และ ข้อ (5) อปริคคหะ ความ
ไม่ ล ะโมบโลภมาก ไม่ โ ลภอยากได้ ข องคนอื่ น
เป็นผู้รู้จักประมาณพอใจในสิ่งของตน ข้อแตกต่าง
ในข้อ (3) อัสตียะ คือ ไม่หลบของหนีภาษี ไม่ใช้
หรือท�ำเงินปลอม และไม่ชั่งตวงวัดโกง แม้ในศีล
ข้อ 2 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท จะไม่ได้บัญญัติ
ไว้ชัดเจน แต่โดยภาพรวม ในการอธิบายศีลข้อ 2
ได้มีค�ำอธิบายลักษณะ ดังนี้ (Muthukan, 1962 :
187) โจรกรรม หมายถึง กิรยิ าทีถ่ อื เอาสิง่ ของทีไ่ ม่มี
ผูใ้ ห้ดว้ ยอาการเป็นโจรมี 14 อย่าง คือ “8) ลวง คือ
ใช้ เ ล่ ห ์ เ อาทรั พ ย์ ด้ วยเครื่ อ งมื อ เช่ น โกงตาชั่ ง
เป็นต้น 9) ปลอม คือ ท�ำหรือใช้ของปลอม เช่น ยา
ปลอม สินค้าปลอม ธนบัตรปลอม 13) ลักลอบ คือ
ซุ่มซ่อนเอาสิ่งของหลบหนีภาษีหรือลักลอบน�ำเข้า
สิ่งของต้องห้ามเข้ามาในประเทศ” จะเห็นได้ว่า
จากค�ำนิยามดังกล่าวท�ำให้ทราบว่า อนุพรต ข้อ (3)
อัสตียะ มีความหมายคล้ายกันในศีลข้อที่ 2 ใน
พระพุทธศาสนา
ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี
งดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม มีความคล้ายกัน
กับอนุพรต ข้อ (4) พรหมจริยะ การประพฤติสิ่งที่
ดีงาม โดยการเว้นจากการประพฤติชวั่ ทางกาย เช่น
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การประพฤติ ผิ ด ทางกาม องค์ ป ระกอบของ
กาเมสุมจิ ฉาจาร มีองค์ประกอบ 4 คือ 1) อะคะมะ
นียะวัตถุ วัตถุที่จะพึงล่วงเกิน (สตรีหรือบุรุษที่ไม่
ควรล่วงละเมิด) 2) ตัตถะ เสวะนะจิตตัง จิตคิดจะ
เสพในอะคะมะนียะวัตถุนั้น 3) เสวะนัปปะโยโค
กระท� ำ ความพยายามในการเสพ 4) มั ค เคนะ
มัคคะปะฏิปตั ติอะธิวาสะนัง การยังมรรคให้ดำ� เนิน
ไปทางมรรคหรือหยุดอยู่ (มรรค ในที่นี้หมายถึง
อวั ย วะเพศ ทวารหนั ก ทวารเบา และปาก)
(Tipitaka 45/450) กาเมสุมิจฉาจารนี้ เมื่อบุคคล
กระท� ำ ครบทั้ ง 4 ขั้ น ตอนดั ง กล่ า ว ศี ล จึ ง ขาด
แต่ถ้าไม่ครบ ศีลก็เพียงแต่ด่างพร้อย
ข้อแตกต่างอนุพรต ข้อ (4) พรหมจริยะ
คื อ การอยู ่ ร ่ ว มกั บ โสเภณี หรื อ การดื่ ม น�้ ำ เมา
เสพยาเสพติดต่างๆ ในศีลข้อ 3 ของศาสนาพุทธ
ไม่ได้บัญญัติไว้ในการอยู่ร่วมกับโสเภณี ส่วนการ
ดื่ ม น�้ ำ เมา เสพยาเสพติ ด ต่ า งๆ จะบั ญ ญั ติ ไว้
ในศีลข้อ 5 ซึ่งนักบวชในศาสนาเชนจะเคร่งครัด
ในการเว้นจากการเสพกาม และสละตัณหาใน
เรื่ อ งของกามทุ ก ชนิ ด ทุ ก ระดั บ โดยเด็ ด ขาด
ในประเด็นนี้ ศาสนาพุทธได้บัญญัติไว้ในศีล 8
ศีล 10 และศีล 227
ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวระมะณี งดเว้นจาก
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การพูดไม่จริง หรือกล่าวค�ำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน
“มุสาวาท” แปลว่า “การพูดเท็จ” หรือ “การพูด
มุสา” ในมังคลัตถทีปนี (Phra Sirimungkalajarn,
2007) “มุสาวาทเพราะเป็นเหตุกล่าว คือ ให้บคุ คล
อืน่ รู้ คือ ท�ำให้คำ� จริงด้วยความพยายามทีค่ วรกล่าว
ตามความจริงเป็นค�ำเท็จ” โดยภาพรวม จะเห็นได้
ว่า อนุพรต ข้อ (2) สัตยะ การไม่พูดเท็จ มีความ
คล้ายกันมากกับ ศีลข้อ 4 จะแตกต่างตรงการ
อธิบายความเท่านั้น
ศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะ มัชชะปะมา งดเว้น
จากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมา และยาเสพติดอัน
เป็นที่ตั้งของความประมาท องค์ประกอบของสุรา
เมรยมัชชปมาทัฎฐาน มี 4 ประการ คือ 1) มัชชภาโว
ความเป็นของเมา 2) ปาตุกัมยตาจิตตัง จิตคิด
จะดื่ม 3) ตัชโช วายาโม ความพยายามอันเกิดแต่
จิตนั้น 4) อัชโฌหรณัง กลืนให้ล่วงลงในล�ำคอ
(Mahamakutrajavidyalaya, 1991) เกณฑ์การ
พิ จารณาโทษของสุ ร าเมรยมั ช ชะ ปมาทั ฎฐาน
ซึ่งเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆ ได้ เนื่องจากขาด
สติ ศีลข้อที่ 5 มีความคล้ายกันกับอนุพรต ในข้อ
(4) พรหมจริยะ การประพฤติสิ่งที่ดีงาม โดยการ
เว้นจากการประพฤติชวั่ ทางกาย เช่น การดืม่ น�ำ้ เมา
เสพยาเสพติดต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบศีล 5 ในพระพุทธศาสนา และอนุพรตในศาสนาเชน
ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
ข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี งดเว้นจากการฆ่า
สัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้คนอื่นฆ่า
ข้อที่ 2 อทินนาทานา เวระมะณี งดเว้นจากการลัก
ทรัพย์

อนุพรตในศาสนาเชน
ข้อ (1) อหิงสา การไม่เบียดเบียนคนอื่น สัตว์อื่น
สิ่งอื่น
ข้อ (3) อัสตียะ การไม่ถือเอาสิ่งของที่ตนไม่ได้
เป็นเจ้าของ ด้วยอาการลักขโมย ข้อ (5) อปริค
คหะ ความไม่ละโมบโลภมาก
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ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
อนุพรตในศาสนาเชน
ข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี งดเว้นจากการ ข้อ (4) พรหมจริยะ การประพฤติสิ่งที่ดีงาม
ประพฤติผิดในกาม
โดยการเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายการ
ประพฤติผิดทางกาม
ข้อที่ 4 มุสาวาทา เวระมะณี งดเว้นจากการพูดไม่จริง ข้อ (2) สัตยะ การไม่พูดเท็จ ไม่ท�ำให้ผิดเพี้ยนไป
หรือกล่าวค�ำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน
จากความจริง..มีความจริงใจต่อทุกๆ คน
ข้อที่ 5 สุราเมระยะ มัชชะปะมา งดเว้นจากการดื่ม ข้อ (4) พรหมจริยะ เว้นจากการประพฤติชั่วทาง
สุราเมรัย ของมึนเมา และยาเสพติด
กาย การดื่มน�้ำเมา เสพยาเสพติดต่างๆ

5. การน�ำศีลและอนุพรตไปปรับใช้กบั กฎหมาย

กฎหมายได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ มนุษย์
เพื่อให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ดังนั้น การน�ำศีลในพระพุทธศาสนา
และอนุพรตในศาสนาเชนไปปรับใช้กับกฎหมาย
พอสรุปได้ คือ
ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา เวระมะณี งดเว้น
จากการฆ่ า สั ต ว์ ด ้ ว ยตนเองและใช้ ใ ห้ ค นอื่ น ฆ่ า
อนุพรต ข้อ (1) อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนให้
คนอื่น สัตว์อื่น สิ่งอื่น ได้รับความยากล�ำบากหรือ
การทรมานต่าง ๆ ตลอดจนไม่ทำ� ลายชีวติ กฎหมาย
ที่ปรับใช้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288
“ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�ำคุก
ตลอดชีวิต” (Somchai Pongpattanasin, 2018
: 140) ในการกระท�ำผิดฐานฆ่าผู้อื่น ต้องครบ
องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หากไม่ละเมิดศีลดังกล่าว ก็จะไม่กระท�ำผิดฐาน
ฆ่าคนตายตามประมวลกฎหมายอาญา
ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานา เวระมะณี งดเว้น
จากการลักทรัพย์หรือถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของเขาไม่

ให้อนุพรต ข้อ (3) อัสตียะ คือ การไม่ถอื เอาสิง่ ของ
ใดๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ ด้วยอาการลักขโมย
ไม่หลบของหนีภาษี ไม่ใช้หรือท�ำเงินปลอม และไม่
ชั่งตวงวัดโกง ข้อ (5) อปริคคหะ คือ ความไม่
ละโมบโลภมาก ไม่โลภอยากได้ของคนอืน่ กฎหมาย
ที่ปรับใช้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
“ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐาน
ลักทรัพย์” (Pongpattanasin, 2018 : 159)
ซึง่ หากไม่ละเมิดศีลดังกล่าว ก็จะไม่มคี วามผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์
กฎหมายที่ ป รั บ ใช้ กั บ อนุ พ รต ข้ อ (3)
อัสตียะในประเด็นไม่หลบของหนีภาษี คือ ประมวล
รัษฎากรหรือกฎหมายศุลกากร และไม่ใช้หรือท�ำ
เงินปลอม คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240
“ผูใ้ ดท�ำปลอมขึน้ ซึง่ เงินตรา ไม่วา่ จะปลอมขึน้ เพือ่
ให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานปลอมเงินตรา” และการ
ไม่ชงั่ ตวงวัดโกง ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี
งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม อนุพรต ข้อ (4)
พรหมจริยะ คือ การประพฤติสิ่งที่ดีงาม โดยการ
เว้นจากการประพฤติผิดทางกาม กฎหมายที่ปรับ
ใช้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 “ผู้ใด
ข่มขืนกระท�ำช�ำเราผูอ้ นื่ โดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใดๆ
โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้ผอู้ นื่ นัน้ เข้าใจว่า
ตนเป็นบุคคลอื่น” และมาตรา 276 วรรค 2 การ
กระท�ำช�ำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การ
กระท�ำเพือ่ สนองความใคร่ของผูก้ ระท�ำโดย การใช้
อวั ย วะเพศของผู ้ ก ระท� ำ กระท� ำ กั บ อวั ย วะเพศ
ทวารหนัก หรือช่องปากของผูอ้ นื่ หรือการใช้สงิ่ อืน่
ใดกระท�ำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
จะเห็นได้วา่ กฎหมายใช้ ค�ำว่า “ผูอ้ นื่ ” หมายความ
ว่า รวมถึง ผู้หญิง ผู้ชาย เพศที่ 3 กระเทย ผู้หญิง
ข้ามเพศ ผู้ชายข้ามเพศ เกย์ ตุ๊ด ก็เข้าตามความ
หมายมาตรานี้ หากมนุษย์ไม่ละเมิดศีล ก็จะไม่
กระท�ำความผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ดังกล่าว
ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวระมะณี งดเว้นจาก
การพูดไม่จริง หรือกล่าวค�ำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน
และอนุพรต ข้อ (2) สัตยะ คือ การไม่พดู เท็จ ไม่ทำ 
�
ไม่คิดให้ผิดเพี้ยนไปจากความจริง จะต้องมีความ
ซื่อสัตย์ทั้งทางกาย วาจา และใจ กฎหมายที่ปรับ
ใช้จะมีกฎหมายหลายบท ทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การหมิ่น
ประมาททางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ มาตรา 423 และความผิ ด ฐานหมิ่ น
ประมาททางอาญา และความผิ ด ตาม พ.ร.บ.
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คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หากมนุษย์ไม่ละเมิดศีล
ดั ง กล่ า ว ก็ จ ะไม่ ก ระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมาย
ดังกล่าว
ศีลข้อที่ 5 สุราเมระยะ มัชชะปะมา งดเว้น
จากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา และยาเสพติด
อันเป็นทีต่ งั้ ของความประมาท และอนุพรต ข้อ (4)
พรหมจริยะ เช่น การดืม่ น�ำ้ เมา เสพยาเสพติดต่างๆ
กฎหมายที่ ป รั บ ใช้ จ ะมี ก ฎหมายหลายบท เช่ น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 “ผู้ใดกระท�ำ
โดยประมาท และการกระท�ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย” พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ร.บ. เกีย่ วกับ
ยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมนุษย์
ไม่ละเมิดศีลข้อ 5 และข้อ (4) พรหมจริยะ ก็จะไม่
กระท�ำความผิดตามกฎหมายอาญา กระท�ำความ
ผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก หรือ พ.ร.บ. ยาเสพติด

6. สรุป

จากการศึกษาศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
และอนุพรตในศาสนาเชน มีค�ำสอนและข้อวัตร
ปฏิบัติที่มีความคล้ายกัน คือ สอนให้ท�ำความดี
ละเว้ น ชั่ ว และบาปทั้ ง ปวง และไม่ เ บี ย ดเบี ย น
ซึ่ ง กั น และกั น ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ เรื่ อ งศี ล และ
อนุพรตของทั้งสองศาสนา ในหลักการประพฤติ
ปฏิบัติซึ่งสามารถน�ำศีล 5 ในพระพุทธศาสนา
และอนุพรตในศาสนาเชนไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันกับหลักกฎหมายได้ หากบุคคลใดละเมิดศีล
อาจท�ำให้บุคคลนั้นจิตใจเศร้าหมอง ตนเองและ
ผู ้ อื่ น เดื อ ดร้ อ น ท� ำ ให้ ศี ล ขาดหรื อ ศี ล บกพร่ อ ง
แต่ ถ ้ า บุ ค คลนั้ น กระท� ำ ความผิ ด ตามกฎหมาย
อาจท�ำให้ต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
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ทางอาญา ถูกจ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน
กล่าวได้วา่ หากมนุษย์ดำ� เนินชีวติ ตามหลักศีลและ

หลักกฎหมายแล้ว ก็จะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า
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