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พระวนัิย: 
กฎเกณฑแ์ละคุณค่าทางสังคม 

   
        พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี  มจร 

        
ความน า 

พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆอ์ย่างไร ? 
 

 พระพทุธเจา้ทรงปกครองสงฆโ์ดยเครื่องมือคือศีล พระพทุธโฆสาจารยก์ล่าวถึงศีลไวห้ลายนยั 
ปรากฏในปกรณว์ิเสสวิสทุธิมรรค มี ๒ อย่างโดยแบ่งเป็น (๑)จารติตศีล (๒)วารติตศีล หรอื (๑)อภิ
สมาจารกิศีล (๒)อาทิพรหมจรยิกศีล หรอื (๑)วิรตัิศีล (๒)อวิรตัิศีล หรอื(๑)นิสิตศีล (๒)อนิสิตศีล 
หรอื (๑)กาลปรยินัตศีล (๒)อาปาณโกฏิศีล หรอื (๑)สปรยินัตศีล (๒)อปรยินัตศีล หรอื (๑)โลกิย
ศีล (๒)โลกตุตรศีล 
 ศีลมี ๓ อย่างโดยแบ่งเป็น (๑)หีนศีล (๒)มชัฌิมศีล (๓)ปณีตศีล หรอื (๑)อตัตาธิปเตยย
ศีล (๒)โลกาธิปเตยยศีล (๓)ธมัมาธิปเตยยศีล หรอื (๑)ปรามฏัฐศีล (๒)อปรามฏัฐศีล (๓)

ปรปัิสสทัธศีล หรอื (๑)วิสทุธศีล (๒)อวิสทุธศีล (๓)เวมติกศีล หรอื (๑)เสขศีล (๒)อเสขศีล (๓)

เนวเสขานาเสขศีล   
 ศีลมี ๔ อย่างโดยแบ่งเป็น (๑)หานภาคิยศีล (๒)ฐิตภาคิยศีล (๓)วิเสสภาคิยศีล (๔)นิพ
เพธภาคิยศีล หรอื (๑)ภิกขศีุล (๒)ภิกขนีุศีล (๓)อนปุสมัปันนศีล (๔)คหฏัฐศีล หรอื (๑)ปกติศีล 
(๒)อาจารศีล (๓)ธมัมตาศีล (๔)ปพุพเหตกุศีล หรอื (๑)ปาติโมกขสงัวรศีล (๒)อินทรยิสงัวรศีล 
(๓)อาชีวปารสิทุธิศีล (๔)ปัจจยสนันิสิตศีล  



 ๒ 

 ศีลมี ๕ อย่างโดยแบ่งเป็น (๑)ปรยินัตปารสิทุธิศีล (๒)อปรยินัตปารสิทุธิศีล (๓)ปรปิณุณ
ปารสิทุธิศีล (๔)อปรามฏัฐปารสิทุธิศีล (๕)ปฏิปัสสทัธิปารสิทุธิศีล หรอื (๑)ปหานศีล (๒)เวรมณี
ศีล (๓)เจตนาศีล (๔)สงัวรศีล (๕)อวีติกมศีล 
 ทัง้หมดนีคื้อประเภทแห่งศีล ซึง่แต่ละอย่างมีนยัท่ีควรศกึษาอีกมาก แต่จะไม่กล่าวไวใ้นท่ีนี ้

ผูส้นใจสามารถศกึษาไดจ้ากปกรณว์ิเสสวิสทุธิมรรค แปล ภาค ๑ ตอน ๑ ประเด็นท่ีน่าสนใจและควร
ศกึษาในท่ีนี ้ คือ (๑)จารติตศีล (๒)วารติตศีล ค าว่า “จารติตศีล” คือประพฤติตามสิกขาบทท่ีพระผู้
มีพระภาคทรงบญัญตัิไวว้่า “น่ีควรท า”  ส่วนวารติตศีลคือไม่ประพฤติล่วงละเมิดขอ้ท่ีพระผูมี้พระภาค
ทรงหา้มไวว้่า “น่ีไม่ควรท า”  พระพทุธเจา้ทรงใชจ้ารติตศีลและวารติตศีล เป็นเครื่องมือในการ
ปกครองสงฆใ์นตอนตน้พทุธกาล โดยเฉพาะจารติตศีล พระภิกษุประพฤติตามพระพทุธองค ์  พระ
จรยิาวตัรของพระพทุธเจา้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ภิกษุสงฆส์ามารถยดึเป็นแนวปฏิบตัิ
เพ่ือความดีงามอยู่แลว้ 
 พระพทุธเจา้ทรงอยู่ในฐานะเป็นผูบ้อก(อกัขาตา)ทางท่ีควรและไม่ควร ถา้เป็นทางท่ีควรจะ
ทรงชีว้่า “น่ีควรเดิน” ถา้ไม่ควรจะทรงชีว้่า “น่ีไม่ควรเดิน” เพราะฉะนัน้ ในเบือ้งตน้ เครื่องมือในการ
ปกครองสงฆไ์ม่ว่าจะเรยีกว่า “ศีล” หรอื “สิกขาบท” หรอื “ปาติโมกข”์ จงึอยู่ในลกัษณะเป็น “จารติ
ตะ” และ “วารติตะ”  วิเคราะหไ์ดว้่า สิ่งท่ีพระพทุธองคท์รงชีใ้หท้  าหรอืหา้มไม่ใหท้  าอาจมีกรณี
ตวัอย่างเกิดขึน้แลว้หรอืยงัไม่เกิดก็ได ้  เห็นไดช้ดัเจนโดยเฉพาะกรณีศีลท่ีมานอกพระปาติโมกข ์ เช่น 

ในกรณีท่ีมียงุมาก ทรงอนญุาตใหใ้ชมุ้ง้ หรอืในกรณีซึง่สถานท่ีจงกรมต ่า ทรงอนญุาตใหถ้มพืน้ท่ีให้
สงูขึน้เพ่ือไม่ใหน้  า้ท่วม ในกรณีท่ีมีน าของหอม ดอกไมม้าถวายภิกษุ  ทรงอนญุาตใหร้บัของหอมแลว้
เจิมไวท่ี้บานประตหูนา้ต่าง รบัดอกไมแ้ลว้วางไวท่ี้ดา้นหนึ่งในวิหาร เป็นตน้ 

   

โอวาทปาตโิมกขแ์ละอาณาปาตโิมกข ์

 ประเด็นท่ีน่าศกึษาต่อมาคือ “ปาติโมกขสงัวรศีล”  หมายถึงศีลท่ีเป็นสิกขาบท  ท่ีช่ือว่า 
“ปาติโมกข”์ เพราะท าบคุคลผูร้กัษาศีลใหร้อด ใหพ้น้จากทกุขใ์นอบายเป็นตน้ ในท่ีนีน้่าจะหมายเอา
สิกขาบทท่ีพระพทุธเจา้ทรงบญัญตัิแก่ภิกษุสงฆ ์



 ๓ 

 พระปาติโมกขมี์ ๒ ประการ คือ (๑)โอวาทปาติโมกข ์ (๒)อาณาปาติโมกข ์  ค าว่า 
“โอวาทปาติโมกข”์ หมายถึงขอ้บงัคบัท่ีมีลกัษณะเป็นค าสั่งและค าสอน มี ๓ ตอน คือ 
 
 ตอนที ่๑ 

 ความอดทนคือความอดกลัน้เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง ท่านผูรู้ท้ัง้หลายกล่าวนิพพานว่ายอด
เย่ียม ผูท้  ารา้ยผูอ่ื้นไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต ผูเ้บียดเบียนผูอ่ื้นไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ 
 ตอนที ่๒ 

 ความไม่ท าบาปทัง้สิน้  ความท ากศุลใหถ้ึงพรอ้ม ความท าจิตของตนใหผ้่องใส น่ีเป็นค าสอน
ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 
 ตอนที ่๓  

 (๑)ความไม่กล่าวใหร้า้ย (๒)ความไม่ท ารา้ย (๓)ความส ารวมในพระปาติโมกข ์ (๔)ความ
เป็นผูรู้ป้ระมาณในภตัตาหาร (๕)ท่ีนั่งท่ีนอนสงดั (๖)ความประกอบเอือ้เฟ้ือในอธิจิต น่ีเป็นค าสอน
ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย  
 พระพทุธเจา้ทกุพระองคมี์โอวาทปาติโมกข ์ ๓ ตอนนีเ้หมือนกนั และทกุพระองคท์รงแสดง
โอวาทปาติโมกขด์ว้ยพระองคเ์อง ในโอกาสอนัควร เช่น พระพทุธเจา้วิปัสสีทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ์
๖ ต่อหนึ่งครัง้ 
 ส่วน “อาณาปาติโมกข”์ หมายถึงขอ้บงัคบัท่ีเป็นบทบญัญตัิอย่างชดัเจน สิกขาบทท่ีมาในพระ
ปาติโมกขท์ัง้หมดทัง้ของภิกษุสงฆแ์ละของภิกษุณีสงฆ ์ แมบ้ทบญัญตัิบางอย่างท่ีมีบทก าหนดโทษไว้
ชดัเจนก็อนโุลมเขา้ในอาณาปาติโมกขด์ว้ย  เม่ือมีการบญัญตัิสิกขาบทชดัเจน พระพทุธเจา้ทัง้หลาย
จะทรงหยดุแสดงโอวาทปาติโมกข ์ ทรงอนญุาตใหภ้ิกษุสงฆแ์สดงเฉพาะอาณาปาติโมกข ์  ความจรงิ 
สาเหตท่ีุไม่ทรงแสดงปาติโมกขด์ว้ยพระองคเ์องหลงัจากท่ีทรงบญัญตัิสิกขาบทแลว้นัน้ ไม่ไดห้มายถึง
จะทรงมอบภาระใหภ้ิกษุสงฆร์บัผิดชอบ แต่ทรงค านงึความส าคญัและความบรสิทุธ์ิแห่ง
โอวาทปาติโมกข ์  พระพทุธเจา้ทรงกระท าอโุบสถ ยกปาติโมกขข์ึน้แสดงเฉพาะในท่ีประชมุสงฆ์



 ๔ 

บรสิทุธ์ิเท่านัน้ เม่ือภิกษุมีจ านวนมากขึน้ เป็นการยากท่ีจะมีเฉพาะผูบ้รสิทุธ์ิทัง้หมดในท่ีประชมุสงฆ ์

จงึทรงผ่อนคลายใหภ้ิกษุสงฆก์ระท าอโุบสถและยกพระปาติโมกขข์ึน้แสดง  
 ขอ้ความในพระวินยัปิฎกมหาวิภงัค ์ เล่ม ๑ ไม่ไดร้ะบไุวโ้ดยชดัเจนว่าพระพทุธเจา้ทรงบญัญตัิ
สิกขาบทในพรรษาท่ีเท่าไร แต่พอสรุปความไดว้่า พระองคท์รงบญัญตัิสิกขาบทหลงัจากพรรษาท่ี ๑๒ 

ไปแลว้  แต่ในคมัภีรส์มนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยักล่าวไวช้ดัเจนว่า พระพทุธองคท์รงบญัญตัิ
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ในพรรษาท่ี ๒๐  เท่าท่ีทราบมา ในปฐมโพธิกาล ภิกษุทัง้หลายรกัษาพระ
หฤทยั(ของพระพทุธองค)์ใหท้รงยินดีตลอด ๒๐ ปี มิไดท้  าการล่วงละเมิด  

  ... คราวนัน้ พระผูมี้พระภาคเม่ือไม่ทรงเห็นการล่วงละเมิดของภิกษุทัง้  

  หลาย    จงึมิไดท้รงบญัญตัิปาราชิกหรอื สงัฆาทิเสส ... พระผูมี้พระ  

  ภาคแมข้องพวกเรา(พระสิทธตัถโคดม) ก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขนี์ ้  

  ตลอดเวลาเพียง ๒๐ พรรษา ในปฐมโพธิกาลเท่านัน้ 

 นีเ้ป็นหลกัฐานในระดบัอรรถกถา สามารถเช่ือถือไดใ้นระดบัอรรถกถาในประเด็นนี ้  มีค  าถาม
ว่า “จรงิหรอืท่ีว่าตัง้แต่พรรษาท่ี ๑ ถึงพรรษาท่ี ๒๐ พระพทุธเจา้ไม่ทรงบญัญตัิกฎเกณฑอ์ะไรเลย ?” 
 ค าถามนีมี้ค  าตอบชดัเจนแลว้ในสมนัตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยัน่ีแหละ ขอ้ความปรากฏ
ดงันี ้“...แต่ไดท้รงบญัญตัิกองอาบตัิเล็กนอ้ย ท่ีเหลือไวเ้พียง ๕ กองเท่านัน้ ในเพราะเรื่องนัน้ ๆ ” นั่น
คือว่า ทรงบญัญตัิสิกขาบทบา้งเหมือนกนั แต่เป็นการบญัญตัิสิกขาบทเล็กนอ้ย และบญัญตัิเฉพาะ
เรื่องเฉพาะกรณี 

 พระวินยัในปฐมโพธิกาลจงึอยู่ในลกัษณะจารติตศีล และวารติตศีล ค าว่า “ศีล” หมายถึง ศีล
นะ คือเป็นมลูราก มี  ๒ นยั คือ (๑) รวมกายกรรมเป็นตน้ไวไ้ม่ใหก้ระจดักระจายไป (๒) รองรบั
กศุลธรรมทัง้หลาย 
   

ความมีคุณค่า 
และความเป็นกฎเกณฑท์างสังคมของพระวนัิย 
 

 ถามว่า “พระวินยัมีคณุค่าและเป็นกฎเกณฑท์างสงัคมอย่างไร ?”  



 ๕ 

 ประการที ่ ๑ พระวินยัคืออายขุองพระพทุธศาสนา ในคราวก่อนท่ีจะเริม่ท าปฐมสงัคายนา  
พระมหากสัสปะไดป้รกึษากบัพระเถระผูเ้ขา้รว่มท าสงัคายนาแลว้เห็นพอ้งตอังกนัว่า “จะด าเนินช าระ
สงัคายนาพระวินยัก่อน เพราะพระวินยัเป็นอายขุองพระพทุธศาสนา 
 พระวินยัจดัว่าเป็นอายขุองพระพทุธศาสนา เม่ือพระวินยัยงัด ารงอยู่ พระ  ศาสนาช่ือ
ว่ายงัด ารงอยู่ ดงันัน้ จงึขอสงัคายนาพระวินยัก่อน 

 ประการที ่๒ พระวินยัเป็นดา้ยรอ้ยเรยีงลกัษณะนิสยั/พฤติกรรมของคนไวใ้นกรอบเดียวกนั 

 พทุธประสงคใ์นการประกาศพระศาสนา ในเชิงจรยิศาสตรส์งัคมมี ๒ ประการ  คือ (๑)ก าจดั
ความคิดแบ่งแยกทางสงัคม (๒)กระตุน้เตือนใหม้นษุยค์  านงึถึงศกัดิศ์รแีละคณุค่าภายในตน  พระ
พทุธองคท์รงเปิดโอกาสใหท้กุคนเขา้มาในพระพทุธศาสนาได ้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ถา้ประสงคจ์ะ
บวชเป็นพระภิกษุ/ภิกษุณีก็บวชได ้ โดยไม่จ  ากดัว่าจะเกิดในตระกลู/วรรณะใด และเม่ือประสงคจ์ะ
พฒันาตนก็มีโอกาสพฒันาไดเ้ต็มท่ี ผูใ้ดปฏิบตัิ ผูน้ัน้ย่อมไดร้บัผลแห่งการปฏิบตัิ ไม่มีใครบนัดาลให้
ใครได ้  “สทฺุธิ อสทฺุธิ ปจฺจตฺต   นาญฺโญ อญฺญ   วิโสธเย”  ความบรสิทุธ์ิ/ความไม่บรสิทุธ์ิเป็นของ
เฉพาะตน ผูอ่ื้นจะใหผู้อ่ื้นบรสิทุธ์ิไม่ได ้

 ดว้ยพทุธประสงคอ์ย่างนีแ้หละ จ าเป็นตอ้งมีพระวินยัไวเ้ป็นกฎเกณฑค์วบ  คมุดแูล  
เพราะธรรมดาคนท่ีมาจากสงัคมหลากหลาย ย่อมมีลกัษณะนิสยั  /พฤติกรรมต่างกนัอยู่แลว้  
 ประการที ่ ๓ ความมีคณุค่าและความเป็นกฎเกณฑท์างสงัคมของพระวินยั ท่ีชดัเจนอีก
ประการหนึ่ง เห็นไดจ้ากพทุธประสงค ์๑๐ ประการในการบญัญตัิพระวินยั คือ (๑)  เพ่ือความรบัว่า
ดีแห่งสงฆ ์ (๒)  เพ่ือความผาสกุแห่งสงฆ ์ (๓)  เพ่ือข่มบคุคลผูเ้กอ้ยาก (๔)  เพ่ือความอยู่ผาสกุ
แห่งภิกษุผูมี้ศีลดีงาม (๕)  เพ่ือปิดกัน้อาสวะอนัจะบงัเกิดในปัจจบุนั (๖)  เพ่ือบ าบดัอาสวะอนัจะ
บงัเกิดในอนาคต (๗) เพ่ือความเล่ือมใสของชมุชนท่ียงัไม่เล่ือมใส(๘)เพ่ือความเล่ือมใสยิ่งขึน้ของ
ชมุชนท่ีเล่ือมใสแลว้ (๙)เพ่ือความตัง้มั่นแห่งสทัธรรม (๑๐)เพ่ือเอือ้เฟ้ือพระวินยั   
 วตัถปุระสงคท์ัง้ ๑๐ ขอ้นี ้ กล่าวโดยสรุปคือ ขอ้(๑)ถึงขอ้ (๖)เพ่ือความเรยีบรอ้ยดีงามของ
สงัคมสงฆ ์ ขอ้(๗)และขอ้(๘)เพ่ือความสบายใจของสงัคมคฤหสัถ ์ ขอ้(๙)และขอ้(๑๐)เพ่ือ
พระพทุธศาสนาโดยตรง 



 ๖ 

 ประเด็นนีห้มายถึง เม่ือมีพระวินยัเป็นเกณฑม์าตรฐาน ความสามคัคี ความผาสกุย่อมเกิดขึน้  

สงัคมมีมาตรการในการท่ีตดัสินลงโทษคนผิดชดัเจน ก าจดัความเส่ือมเสียท่ีเกิดขึน้แลว้ในปัจจบันั 

และปอ้งกนัความเส่ือมเสียอนัจะเกิดในอนาคต  ในส่วนของประชาชนคฤหสัถ ์ แมจ้ะไม่ไดน้บัถือ
พระพทุธศาสนา แต่เม่ือเห็นภาพการประพฤติปฏิบตัิชอบของพระสงฆ ์ย่อมเกิดความเล่ือมใส  ส่วนผู้
ท่ีนบัถือพระพทุธศาสนาซึง่มีความเล่ือมใสเป็นทนุเดิมอยู่แลว้ เม่ือเห็นภาพแห่งการประพฤติดีปฏิบตัิ
ชอบของพระสงฆ ์ย่อมมีความเล่ือมใสมากยิ่งขึน้ อนัว่าความเล่ือมใสน่ีแหละท าใหจ้ิตใจเย็นสบาย ไม่
อดึอดัไม่ขดัเคือง   
 ประการที ่ ๔ พระวินยัสรา้งหลกัประกนัใหบ้คุคลผูป้ฏิบตัิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เห็นได้
จากท่ีพระพทุธองคต์รสัอานิสงส ์ ๕ ประการแห่งความเป็นผูมี้ศีล  (๑)ไดโ้ภคทรพัยก์องใหญ่ (๒)

ช่ือเสียงดีงามขจรไป (๓)  เป็นผูอ้งอาจในท่ีประชมุชน (๔)ไม่หลงตาย คือ ตายไปอย่างมีสติ (๕)

เม่ือตายไป ย่อมไปเกิดในสคุติ โลกสวรรค ์
 ประการที ่ ๕ ความเป็นกฎเกณฑแ์ละความมีคณุค่าทางสงัคมของพระวินยั เห็นไดจ้าก ๔ 

ประเด็นต่อไปนี ้

 ค าว่า “วินยั” ในท่ีนีห้มายถึงศีล ๒ ส่วน คือ (๑)ศีลท่ีมาในพระปาติโมกขข์องภิกษุ ๒๒๗ ขอ้
และศีลของภิกษุณี ๓๑๑ ขอ้ (๒)ศีลท่ีมานอกพระปาติโมกขอี์กจ านวนมาก  
 ศีลมีอรรถะ ลกัษณะ รส ปัจจปัุฏฐาน และปทฏัฐานดงันี ้(๑) ลกัษณะของศีล คือความเป็น
รากฐาน (๒) รสของศีล คือ ก าจดัความทศีุล หรอืคณุท่ีหาโทษมิได ้ (๓) ปัจจปัุฏฐานของศีล คือ
ความสะอาด (๔) ปทฏัฐาของศีล คือ  หิรแิละโอตตปัปะ 
  ประเด็นท่ี ๑ สงัคมแห่งศีลธรรมเป็นสงัคมท่ีมีรากฐานแข็งแกรง่ 
  ประเด็นท่ี ๒ สงัคมแห่งศีลธรรมเป็นสงัคมท่ีไรท้กุขโ์ทษ 

  ประเด็นท่ี ๓ สงัคมแห่งศีลธรรมเป็นสงัคมสะอาด 

  ประเด็นท่ี ๔ สงัคมแห่งศีลธรรมเป็นสงัคมแห่งความละอายและเกรงกลวัต่อความชั่ว 



 ๗ 

 สงัคมสงฆใ์นครัง้พทุธกาล มีรากฐานแข็งแกรง่ แมจ้ะอยู่ในท่ามกลางเจา้ลทัธิจ านวนมาก ยงั
สามารถยืนหยดัอยู่ได ้ นอกจากนีย้งัไรท้กุขโ์ทษ มีความสะอาด นบัจากอดีตถึงปัจจบุนั ถามว่า 
“สงัคมสงฆใ์นประเทศไทย มีคณุลกัษณะเหมือนเช่นครัง้พทุธกาลหรอืไม่ ?”  
 ค าตอบมีหลากหลายแลว้แต่มมุมอง การเปรยีบเทียบสภาพสงัคมต่างยคุต่างสมยัแลว้ตดัสิน
ว่า “สงัคมสมยัก่อนดีกว่าสมยันี ้ หรอืสมยันีดี้กว่าสมยัก่อน” มีลกัษณะขาดความเท่ียงธรรมและขาด
ความน่าเช่ือถืออยู่แลว้  เพราะแต่ละยคุมีองคป์ระกอบทางสงัคมไม่เหมือนกนั   

 

ความสรุป 

สังคมต้องมีวนัิย 
 

 วินยัแบ่งตามกลุ่มของผูป้ฏิบตัิ มี ๒ อย่าง คือ  

 (๑) อาคาริยวินัย  กรอบควบคมุวิถีชีวิต แนวทางประพฤติส  าหรบัคฤหสัถ ์การกล่าววาจาถึง
พระรตันตรยัว่า “พทฺุธ   สรณ  คจฉามิ” ขา้พเจา้ขอถึงพระพทุธเจา้เป็นท่ีพึง่ท่ีระลกึ การสมาทานศีล ๕ 

ศีล ๘ หรอืกศุลกรรมบถ ๑๐ จดัเป็นอาคารยิวินยัหรอืวินยัของคฤหสัถ ์  ซึง่เม่ือชายหญิงถือปฏิบตัิ
ทั่วถึงกนัแลว้ ช่ือว่าเป็นมงคลสงูสดุแก่ชีวิต เพราะเป็นเหตนุ าความสงบสขุมาทัง้แก่ตนและแก่หมู่คณะ 

 (๒) อนาคาริยวินัย  กรอบควบคมุวิถีชีวิต แนวทางประพฤติส  าหรบัสามเณร สามเณร ี
สิกขมานา พระภิกษุและภิกษุณี  เช่น ศีล ๑๐ มีเวน้จากการฆ่าสตัวเ์ป็นขอ้ตน้ เวน้จากการบัทองและ
เงินเป็นขอ้สดุทา้ย  ปาติโมกขสงัสงัวรศีล อินทรยิสงัวรศีล อาชีวปารสิทุธิศีล และปัจจยสนันิสิตศีล 
 พระพทุธเจา้ก่อนจะเสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ตรสักบัพระอานนทว์่า “ธรรมและวินยัท่ีแสดงไว ้
บญัญตัิไว ้ จกัเป็นศาสดาของพวกเธอ เม่ือเราล่วงลบัไป” พระพทุธด ารสันีแ้สดงถึงความจรงิ ๒ 

ประการ คือ 
 (๑) ไม่ว่าพระพทุธเจา้จะเสด็จอบุตัิขึน้ในโลกหรอืไม่ไดเ้สด็จอบุตัิขึน้ในโลก ไม่ว่าพระพทุธองค์
จะด ารงพระชนมอ์ยู่หรอืเสด็จดบัขนัธปรนิิพพานไป  สงัคมจ าเป็นตอ้งมีธรรมและวินยั  สงัคมสงฆ์
ตอ้งมีธรรมและวินยัของสงฆ ์ สงัคมฆราวาสตอ้งมีธรรมและวินยัของฆราวาส สงัคมธุรกิจตอ้งมีธรรา



 ๘ 

และวินยัทางธุรกิจ นั่นคือตอ้งมีค าสอนเป็นแนวทางด าเนินชีวิตและมีค าสั่งหรอืกฎเกณฑเ์พ่ือปอ้ง
ปรามความผิด เพ่ือบ าราบคนพาลอภิบาลคนดี 
 (๒) ธรรมและวินยัคือธรรมเก่าแก่ประจ าโลก(สนนัตนธรรม) โลกตอ้งมีศาสดาเกิดขึน้
ประกาศธรรมและวินยั(ค าสอนและค าสั่ง) ธรรมและวินยัมีความยั่งยืน มีมาตรฐานเดียวกนัทัง้หมด
ไม่ว่าจะเป็นการประกาศโดยศาสดาองคใ์ดก็ตาม มาตรฐานท่ีว่านีคื้อเป็นเกณฑก์ าหนดคณุความดี
ของสงัคม ธรรมและวินยัจงึเครื่องมือท่ีประกอบดว้ยคณุความดี 

 สิ่งท่ีเป็น “คณุความดี” จรงิ ๆ ไม่ขึน้อยู่กบักาล(อกาลิกะ) ไม่ขึน้อยู่กบัเทศะ(อเทสิกะ) ไม่
ขึน้อยู่กบัลทัธิ(อลทัธิกะ) ธรรมและวินยัจงึเป็นสมบตัิประจ าโลก และโลกจ าเป็นตอ้งมี สงัคมท่ีไม่มี
ธรรม ไม่มีวินยั ไม่ใช่หมายถึงว่าธรรมและวินยัหายไป แต่เป็นเพราะว่าสงัคมไม่ยดึถือปฏิบตัิ อาจเป็น
เพราะ (๑)ไม่มีคนประกาศเผยแผ่ (๒)ไม่มีผูป้ฏิบตัิใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง  เพราะฉะนัน้ องคป์ระกอบ
จ าเป็นในสรา้งสงัคมแห่งธรรมและวินยัมี ๒ อย่างคือ (๑)การประกาศเผยแผ่ธรรมและวินยั (๒)การ
ท าใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง  
 วินยัเป็นพืน้ฐานแห่งการบรรลธุรรมทัง้ในระดบัโลกิยะและโลกตุตระ  วินยัระดบัศีล ๕ ถือเป็น
พืน้ฐานของสงัคมชาวบา้นซึง่แมแ้ต่พระภิกษุ จะรกัษาศีล ๒๒๗ ขอ้ใหบ้รสิทุธ์ิบรบิรูณไ์ดก็้ตอ้งอาศยั
ศีล ๕ เป็นฐาน  จดุหมายสงูสดุแห่งการบ าเพญ็ธรรมคือความหลดุพน้จากกิเลสโดยเด็ดขาด  

จดุเริม่ตน้ของเสน้ทางไปสู่ความหลดุพน้คือ วินยั  ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นคมัภีรป์รวิารว่า 
   วินยัย่อมมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความส ารวม 

   ความส ารวมมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความไม่เดือดรอ้น 

   ความไม่เดือดรอ้นมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความปราโมทย ์
   ความปราโมทยมี์เพ่ือประโยชนแ์ก่ความอิ่มใจ 
   ความอิ่มใจมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความสงบ 

   ความสงบมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความตัง้ใจมั่น 

   ความตัง้ใจมั่นมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความรูเ้ห็นตามเป็นจรงิ 
   ความรูเ้ห็นตามเป็นจรงิมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความเบ่ือหน่าย 



 ๙ 

   ความเบ่ือหน่ายมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความส ารอกกิเลส 
   ความส ารอกกิเลสมีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความหลดุพน้ 

   ความหลดุพน้มีเพ่ือประโยชนแ์ก่ความรูเ้ห็นความหลดุพน้ 

   ความรูเ้ห็นความหลดุพน้มีเพ่ือประโยชน ์

   แก่ความสนิทหาเชือ้มิได ้

 ในมงคลสตูร มีขอ้ความตอนหนึ่งว่า  “วินโย  จ  สสุิกฺขิโต”  วินยัท่ีศกึษาดีแลว้  สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ ์ (พมิ  ธมฺมธโร) อธิบายความตอนนีว้่า “เม่ือคฤหสัถแ์ละบรรพชิตปฏิบตัิวินยัถกูตอ้งแลว้ 
ช่ือว่าไดศ้กึษาวินยัมาดี เป็นผูมี้ระเบียบอนัดีงาม ประพฤติสงบเสง่ียมเรยีบ รอ้ย ชวนใหห้มู่คณะ
ศรทัธาเล่ือมใส รว่มกนัจรรโลงพระศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืง เป็นคณุประโยชนแ์ก่ชาวโลก มีชีวิตเจรญิ
ดว้ยคณุธรรม กา้วหนา้ไปโดยล าดบั นบัว่า ห่างไกลจากเวรภยั ปราศจากโทษทกุขท์ัง้ในภพนีแ้ละ
ภพหนา้” 
 เรื่อง “มงคล” ถกเถีงกนัมากในครัง้พทุธกาล แมใ้นปัจจบุนัยงัมีการถือมงคลกนัผิดก็มีอยู่มาก  
สิ่งท่ีเป็นมงคลในพระพทุธศาสนา มี ๓๘ เรื่อง  วินยัเป็นหนึ่งใน ๓๘ นัน้ นั่นคือระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ประเพณีอนัดีมาของสงัคมท่ีไดศ้กึษาและถือปฏิบตัิกนัอย่างเครง่ครดั ถือเป็นมงคลสงูสดุ เป็นพาหนะ
ท่ีจะไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุในชีวิตส่วนตนและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 


