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บทคัดย่อ
ศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของมนุษยธรรม เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจ�ำให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิดในกาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่มสุรา
เมรัย ศีล เป็นทีต่ งั้ แห่งกุศลธรรมเป็นลักษณะ มีความปรกติทางกายวาจาเป็นทีต่ งั้ โดยมีองค์ประกอบของ
ศีล ๕ แต่ละข้อ คือ เจตนา เป็นความไม่กา้ วล่วงทางกาย และวาจา ให้พน้ จากความชัว่ ทัง้ ปวง ย่อมมีความ
สงบสันติสุขในชีวิตปัจจุบัน และอนาคตเป็นอานิสงส์ และในตรงกันข้าม โทษของการละเมิดศีล เป็นเหตุ
ให้ประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งภัยเวรโดยประการต่างๆ ย่อมประสบทุกข์ทั้งในปัจจุบัน และสัมปรายภพ
บั่นทอนความก้าวหน้าความเจริญ และความสงบสันติสุขในการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นพื้นฐานให้เกิด
คุณธรรมต่างๆ คือ ความมีเมตตา กรุณา มีหิริ โอตตัปปะ ความซื่อสัตย์สุจริตให้ด�ำเนินชีวิตให้ถูกต้องตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
ค�ำส�ำคัญ: ศีลพื้นฐานของมนุษย์

Abstract
As a basic precepts of humanity. A Regulation on the life of a human being is not
a complete kill. Not to steal No sexual misconduct Not lying And do not drink alcohol,
as the sacrament of charity fair manner. Normal speech is a physical location. The
composition of each of the five precepts is not intended to infringe is verbally and
physically from all evil. If there is peace, peace in today’s life. And future benefits In
contrast, The penalty for violating the canons As a result, a nucleus of negligence by the
various divisions of the disaster. Inevitably suffer distress in the present and the afterlife
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undermining progress and prosperity. Calm and peace in the lives of humans. Is
fundamental to the integrity of the humaneness with modesty, honesty Oattappa to live
according to the guidelines of Buddhism.
Keywords: As precepts of humanity

๑. บทน�ำ	

ศีลเป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องช่วย
ควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้
มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอสมควร
หากมีผู้ใดท�ำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้ว
ก็จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท�ำที่ผิดปกติของ
มนุษย์ออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
เกิดความเดือดร้อนทัง้ ต่อตนเองหมูค่ ณะและสังคม
ส่วนรวม ศีลเรียกว่า มนุษยธรรม ธรรมส�ำหรับ
มนุษย์ ธรรมท�ำให้คนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์,เป็น
ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะ ผู้ที่จะ
มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วย
มนุษยธรรมนี้มาก่อน การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็น
เรื่องที่ยากแท้ ดังพระพุทธด�ำรัสว่า “กิจฺโฉ มนุสฺส
ปฏิลาโภ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่อง
ยาก”๑ เมื่อเราได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
อย่างนี้ ไม่พยายามรักษาสภาพปกติไว้ ก็จะกลาย
เป็นผู้ท�ำลายปกติของตนเองผู้ที่ล่วงละเมิดศีล จึง
ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู ้ ท� ำ ลายมนุ ษ ยธรรม เมื่ อ ได้ ท� ำ การ
พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้เขียนจึงมีความมั่นใจ
ต่ อ การมี ศี ล ในฐานะเป็ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ว ่ า

เป็นการรักษาศีลเพื่อเป็นมนุษย์ปกติเป็นพื้นฐาน
ของมนุษย์ธรรม
ธรรมส�ำหรับมนุษย์ ธรรมที่ท�ำคนให้เป็น
คนทีค่ วรแก่การเคารพนับถือ ปกติมนุษย์เราจะต้อง
ไม่ฆ่ากัน ไม่ท�ำร้ายร่างกายกันเพราะคนก็ดี สัตว์ก็
ดีต่างก็รักชีวิตของตนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ประสงค์จะ
ให้ใครมาฆ่า หรือมาท�ำร้ายร่างกายตน หรือทรมาน
ตนให้ได้รบั ความล�ำบากคนทีฆ่ า่ สัตว์ตดั ชีวติ ของคน
อื่นสัตว์อื่นจึงชื่อว่าผิดปกติของมนุษย์ปกติมนุษย์
จะต้องไม่ขโมยทรัพย์สมบัติของกันและกันเพราะ
ใครๆก็รักและหวงแหนในทรัพย์สินของตน ไม่
ประสงค์จะให้ใครมาเบียดเบียนและล่วงเกินใน
ทรัพย์สินของตน คนที่ขโมยทรัพย์ของผู้อื่นจึงชื่อ
ว่าท�ำผิดปกติของมนุษย์ปกติของมนุษย์จะต้องไม่
ล่วงละเมิดประเวณีของกันและกัน เพราะลูกใคร
เมียใครสามีใคร ใครๆ เขาก็หวง ไม่ประสงค์จะให้
ใครมารังแกข่มเหงน�ำ้ ใจ ลูกเมียสามีเปรียบเหมือน
ทรัพย์อันมีค่าของเขาปกติของคนเราจะต้องไม่
โกหกหลอกลวงกัน เพราะทุกคนไม่พงึ ปรารถนาจะ
ให้ใครมาโกหกหลอกลวงตน ไม่ปรารถนาจะให้ใคร
มาหักรานประโยชน์ของตน ปรารถนาแต่ความสัตย์
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ความจริงด้วยกันทั้งสิ้น ปกติมนุษย์ที่โกหกหลอก
ลวงผู้อื่นจึงชื่อว่าท�ำผิดปกติของมนุษย์ ปกติของ
มนุษย์คนเราจะต้องรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
บ� ำ บั ด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุ ข ให้ แ ก่ ร ่ า งกายของตน ไม่
ปรารถนาจะให้ร่างกายได้รับความล�ำบากด้วย
ทุกขเวทนาต่างๆ ทัง้ พยายามเสริมสร้างร่างกายให้
เจริญด้วยก�ำลังและสมบูรณ์ด้วยสติปัญญา จึงต้อง
งดเว้นจากการท�ำร้ายร่างกายตนเอง ด้วยการไม่ทำ�
ตนให้ผดิ ปกติ รวมถึงการทีม่ นุษย์ดมื่ สุรา เมรัย และ
เสพของมึ น เมาต่ า งๆ เช่ น กั ญ ชาและเฮโรอี น
เป็นต้นจนกลายเป็นคนติดยาเสพติดให้โทษเป็นคน
ขาดสติสัมปชัญญะตกอยู่ในฐานะแห่งความเป็นผู้
ประมาทหากสั ง คมมนุ ษ ย์ ไ ม่ มี ศี ล เป็ น เครื่ อ ง
คุ้มครองจิตใจแล้วมนุษย์ก็จะมีพฤติกรรมและการ
ด�ำเนินชีวิตไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั่วๆ ไป หาชื่อว่า
เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ เพราะเมื่อไม่มีศีลแล้วมนุษย์
ย่อมก่อความเดือดร้อนให้กนั และกันเสมอหาความ
สงบในชีวิตได้ยาก การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากต้อง
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อาศัยบุญเก่า คือ ปุพเพกตปุญญตา๒ ช่วยอุปถัมภ์
และชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นชาติที่ส�ำคัญ
เพราะเป็นทีต่ งั้ แห่งการท�ำความดีทงั้ หลายสามารถ
ที่จะบ�ำเพ็ญธรรมเพื่อให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีตั้งแต่
เบื้องต�่ำไปจนถึงพระนิพพานได้ ๓ ในวิสุทธิมรรค
พระพุทธโฆสาจารย์ได้กล่าวถึงศีลว่า ศีล คือความ
งามอันเป็นพื้นฐานเบือ้ งต้นแห่งคุณธรรม๔ และศีล
เป็นเบือ้ งต้นแห่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะศีล
เป็นเบือ้ งต้นแห่งกุศลธรรมทัง้ ปวง ดังพุทธด�ำรัสใน
สังยุตตนิกายว่า ศีลที่หมดจรดดีแล้ว ชื่อว่าเป็น
เบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย๕ และในโอวาท
ปาติโมกข์ขอ้ ต้นทีว่ า่ การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง และทีว่ า่
ศีลชื่อว่างามนั้นก็เพราะเป็นเหตุน�ำมาซึ่งความไม่
เดือดร้อนเป็นต้น๖ พระพุทธองค์ทรงประกาศว่า
ศีลเป็นความงามในเบือ้ งต้น สมาธิเป็นความงามใน
ท่ามกลางและปัญญาเป็นความงามในขั้นสุดท้าย
ศีล ๕ นี้ เป็นศีลขั้นต้นที่ถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งศีล
ทั้งปวง
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๒. ศีล ๕ และความหมายของศีล

๑. ความหมายของ ศีล หมายถึง ผูท้ เี่ ป็น
คนปกติ เป็นมนุษย์ที่ปกติ ความปกตินั้นเป็น พื้น
ฐานของความสงบเรียบร้อยของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทัง้
สิ่งที่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต แต่เมื่อใดเกิดความไม่
ปกติ ขึน้ ความยุง่ ยาก ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ย่อมเกิดขึ้นตามมา เช่น ดวงอาทิตย์ปกติจะส่อง
สว่ า ง ในเวลากลางวั น เป็ น ปกติ ถ้ า ตราบใดที่
พระอาทิตย์ยังส่องแสงเป็นปกติอยู่อย่างนี้ เราทั้ง
หลายก็ยงั มีชวี ติ ทีส่ งบสุขอยูต่ ราบนัน้ แต่หากวันใด
พระอาทิตย์เกิดความผิดปกติขึ้นมา คือไม่ส่องแสง
ในเวลากลางวันดังที่เคยเป็นมา การงานย่อมเสีย
หาย ความวุ ่ น วายก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพี ย งการเกิ ด
สุริยุปราคา การงานก็เสียหายไม่น้อย หรือฤดูฝน
ปกติฝนจะต้องตก การท�ำเกษตรจึงสามารถท�ำไป
ได้อย่างเต็มที่ แต่หากปีใดที่ถึงฤดูฝน แล้วฝนกลับ
ไม่ตก ปีนั้นก็กลายเป็นปีที่ผิดปกติไป และสิ่งที่เกิด
ตามมาคือข้าวยากหมากแพง พืชผลทาง การเกษตร
ก็เสียหายคนเราก็เช่นกัน ถ้ามีความเป็นปกติ การ
ด�ำเนินชีวิตก็มีแต่ความสงบสุข สังคมก็อยู่อย่าง
ปกติ เรียบร้อย แต่วันใดที่คนปกติกลายเป็นคนไม่
ปกติไป เมือ่ นัน้ ความทุกข์ ความเดือดร้อนย่อมเกิด
ขึน้ ทัง้ ต่อตนเองและบุคคลทีอ่ ยูร่ อบข้างด้วย อะไร
คือความเป็นปกติของมนุษย์ และอะไรคือความผิด
ปกติของมนุษย์ ศีล ๕ คือปกติของความเป็นมนุษย์
หรือมนุษยธรรม คือธรรมทีท่ ำ� ให้เป็นมนุษย์ ผูท้ ผี่ ดิ
ศีลก็ชื่อว่า เป็นคนที่ผิดปกติไป๗
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๒. ขอบเขตของศีล ๕ เป็นคุณธรรมพื้น
ฐาน เป็นเครือ่ งช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้
เรียบร้อย มีขอบเขตเป็นข้อๆ ดังนี้ ข้อที่ ๑ คือ ไม่
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ย่อมได้ชื่อว่า ให้ชีวิต ให้ความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นการ
ให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ ข้อที่ ๒ คือ ไม่ลัก
ทรัพย์ ย่อมได้ชอื่ ว่า ให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สนิ
ของผู้อื่น เป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันมั่นคง
ข้อที่ ๓ คือ ไม่ประพฤติผิดในกามย่อมได้ชื่อว่าให้
ความสุข ให้ความปลอดภัย แก่บุตร ธิดา ภรรยา
สามีของผู้อื่น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบัน
ครอบครัวอย่างดีที่สุด ข้อที่ ๔ คือ ไม่กล่าวค�ำเท็จ
ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความจริงแก่ผู้อื่น ท�ำให้เกิดความ
สบายใจในการด�ำเนินชีวติ โดยไม่ตอ้ งหวาดระแวง
ซึ่งกันและกัน เมื่อเรารักษาศีลข้อที่ ๒ ๓ ๕ คือ ไม่
ดืม่ สุราเมรัย ย่อมได้ชอื่ ว่า ให้ความปลอดภัยแก่ทกุ สิง่
เพราะคนที่ประมาทขาดสตินั้น สามารถท�ำความ
ชั่วได้ทุกอย่าง จะฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดใน
กามหรือพูดเท็จก็ท�ำได้ทั้งสิ้น และข้อที่ ๕ คือ เว้น
จากการดื่มเครื่องดองของเมาการเว้นจากเหตุเป็น
ทีต่ งั้ แห่งความประมาท ได้แก่การดืม่ น�ำ้ เมาคือ สุรา
และเมรัย ความมุง่ หมายในการบัญญัตสิ กิ ขาบทข้อ
นี้ คือเพือ่ ให้คนมีสติไม่ประมาท รักษาสติของตนไว้
ไม่ให้เผอเรอ พลาดพลั้งในการปฏิบัติงานประจ�ำ
เพื่อด�ำรงชีวิตโดยราบรื่น
๓. โทษของการละเมิดศีล ๕ มีดังต่อไปนี้
โทษขอการละเมิดศีลข้อที่ ๑ คือการ

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๗๖๙-๗๗๐.
๗
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ท�ำลายชีวติ นัน้ (การท�ำลายชีวติ ) ทีบ่ คุ คลท�ำจนคุน้
ท�ำจนเคยตัวท�ำอยู่เรื่อยๆไปย่อมเป็นเหตุให้เกิดใน
นรก ในก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉานในก�ำเนิดเปรตวิสัย
วิบากคือเศษกรรม (ผลกรรมที่เหลือ) ของการ
ท�ำลายชีวิตอย่างเบาที่สุด ย่อมชักให้ผู้ท�ำซึ่งเป็น
มนุษย์ กลายเป็นคนอายุสั้น (พลันตาย)
โทษของการละเมิ ด ศี ล ข้ อ ที่ ๒ คื อ
อทินนาทาน ได้แก่ลักทรัพย์ (การลักทรัพย์) ที่
บุคคลท�ำจนคุ้น ท�ำจนเคยตัวท�ำอยู่เรื่อยไป ย่อม
เป็นเหตุให้เกิดในนรก ในก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ใน
เปรตวิสัยวิบากหรือเศษกรรม เศษของโทษ ที่
ละเมิดศีลข้อ ๒ คือลักทรัพย์ (อทินนาทาน) อย่าง
เบาทีส่ ดุ ย่อมชักให้ผทู้ ำ� ซึง่ เป็นมนุษย์กลาย เป็นคน
มีทรัพย์วินาศย่อยยับ (เช่น ถูกไฟ ไหม้หรือโจร
ผู้ร้ายปล้น เป็นต้น)
โทษของการละเมิ ด ศี ล ข้ อ ที่ ๓ กาเม
สุมจิ ฉาจาร (การท�ำชู)้ ทีบ่ คุ คลท�ำจนคุน้ ฯลฯ ย่อม
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ในนรก ฯลฯ วิ บ ากของกาเม
สุมิจฉาจาร (การท�ำชู้) อย่างเบาที่สุด ย่อมชักให้
ผู้ท�ำ ซึ่งเป็นมนุษย์กลายเป็นคนถูกจองเวร
โทษของการละเมิดศีลข้อที่ ๔ มุสาวาท
(พูดปดหลอกลวง) ทีบ่ คุ คลท�ำจนคุน้ ฯลฯ ย่อมเป็น
เหตุให้เกิดในนรก ฯลฯ วิบากคือเศษกรรม ของการ
พูดปดหลอกลวง อย่างเบาทีส่ ดุ ย่อมชักให้ผทู้ ำ 
� ซึง่
เป็นมนุษย์กลายเป็นคนถูกกล่าวตู่ด้วยความเท็จ
โทษขอการละเมิดศีลข้อที่ ๕ คือ สุราเมรัย
นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า“ภิกษุทั้งหลาย
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การดื่มสุราเมรัย ที่บุคคลท�ำจนคุ้น ฯลฯ ย่อมเป็น
เหตุให้เกิดในนรก ฯลฯ วิบากของการดื่มสุราเมรัย
(เสพยาเสพย์ตดิ ) อย่างเบาทีส่ ดุ ย่อมชักให้ผทู้ ำ 
� ซึง่
เป็นมนุษย์ กลายเป็นคนบ้า

๓. แนวคิดมนุษยธรรม

มนุษยธรรม เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อัน
นาน เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ เ สนออย่ า งเป็ น
ทางการครัง้ แรกต่อทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมั ย ที่ ๕๔ เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ ่ ง จะให้
สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่างๆ ได้
โดย ค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก
ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่
ยุตโิ ดยบางประเทศเห็นว่าเป็นการด�ำเนินการทีข่ ดั
ต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ
บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อแก้
ปัญหาของมนุษยชาติส่วนบางประเทศเห็นว่าการ
แทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์
หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตร
สหประชาชาติ๘
ประเทศที่ยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมจะ
เป็ น ประเทศที่ มี ลั ก ษณะส� ำ คั ญ อั น เป็ น บ่ อ เกิ ด
ทางการเกื้ อ กู ล แก่ ก ารด� ำ รงชี พ การประกอบ
สัมมาชีพทุกอย่างของประชาชน โดยสรุป ศีล ตาม
ความหมายของพระพุ ท ธศาสนาแล้ ว จะท� ำ ให้

ชาคริต ชุม่ วัฒนะ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม และคณะ, สารานุกรมประวัตศิ าสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗), หน้า ๖๑.
๘
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ประเทศมีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ท�ำให้เกิดสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ เพื่อ
การเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยล�ำดับ จนถึงจุด
หมายสูงสุดของชีวิต ท�ำให้สมาชิกของสังคมหรือ
สังคมนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบเรียบร้อย
สมาชิกต่างด�ำรงอยูด่ ว้ ยดีและมุง่ หน้าปฏิบตั กิ จิ ของ
ตน โดยสะดวกโภคสมบัตขิ องประเทศนัน้ มัง่ คัง่ และ
มั่นคง ประชาชนฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ท�ำให้กิเลส
เบาบางลง ด้วยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการ
แสดงออกทางกายวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็น
อยูท่ เี่ กือ้ กูลและการอยูร่ ว่ มกันด้วยดีนนั้ อันเป็นขัน้
ต้นของการพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่
รองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งคือ
เป็นพืน้ ฐานของสมาธิหรือการฝึกปรือคุณธรรมทาง
จิตใจที่สูงขึ้นไป
สาเหตุทโี่ ลกมีปญ
ั หาอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ไม่วา่
จะเป็นปัญหาระดับไหนก็ตาม ส่วนมากเกิดมาจาก
ผูน้ ำ� ขาดหลักมนุษยธรรม จึงมีการคดโกงเอารัดอา
เปรียบกันใช้อ�ำนาจท�ำการประพฤติผิด จึงท�ำให้
สังคมเดือดร้อน ครอบครัวเกิดการหย่าร้างเพราะ
สามีภรรยาไม่ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นหลักศีล ๕ แล้ว
ก็ท�ำให้เกิดปัญหาแก่บุตร ก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมาอีกมากมาย ปัญหาหลายอย่างที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันนี้จะหมดไป หากผู้น�ำทั้งหลายในทุก
ระดับหันมาประพฤติตามหลักมนุษยธรรม เมือ่ เป็น
เช่นนี้ ความสงบ ความสันติ ความปลอดภัยความ
ผาสุกก็จะกลับมาสู่สังคมตลอดไป๙
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ค�ำว่า มนุษยธรรม หมายถึง”ธรรมทีท่ ำ� ให้
คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์” คือเป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย
และจิตใจซึ่งได้แก่ศีล ๕ ศีลที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้ส�ำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็น
คฤหัสถ์คือเบญจศีลหรือศีล ๕ คือ ๑) ปาณาติปา
ตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒) อทินนาทานา
เวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์ ๓) กาเมสุมจิ ฉาจารา
เวรมณี เว้นจากการประพฤติล่วงในกามารมณ์ ๔)
มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ และ ๕) สุรา
เมรยมัชชปาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่ม
เครื่องดองของเมาทุกชนิด

๔. ศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของมนุษย์

ศีล (บาลี : สีล) คือข้อปฏิบตั ติ นขัน้ พืน้ ฐาน
ในทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความ
ปกติสุข เพื่อให้เป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้น
พื้นฐาน ๕ ปัญหาหลัก ซึ่งท�ำให้เกิดความสงบสุข
และ ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม ศีล
ในขั้ น พื้ น ฐานคื อ ท� ำ ให้ ก าย วาจา ใจ สงบไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ท�ำให้สามารถที่จะ
ท�ำให้จิตสงบได้ง่ายในการท�ำสมาธิ ในระดับของ
บรรพชิต ศีลจะมีจ�ำนวนมาก เพื่อก�ำกับให้พระ
ภิกษุสงฆ์สามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะได้
อย่างสมบูรณ์ และเอือ้ ต่อการประพฤติพรหมจรรย์
ในขั้นสูงต่อไปได้ ศีล ๕ เป็นคุณธรรมพื้นฐาน เป็น
เครือ่ งช่วยควบคุมกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิพม์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๐), หนา ๒๕.
๙
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เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพอ
สมควรหากมีผู้ใดท�ำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย
ข้อแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระท�ำที่ผิด
ปกติของมนุษย์ออกมาซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสน
วุ่นวายเกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองหมู่คณะ
และสังคมส่วนรวม๑๐
ข้อสังเกตศีลขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์
เช่น ศีล ๕ จะมีสาระทีม่ งุ่ เพือ่ การไม่เบียดเบียน ซึง่
เป็นขั้นต้นที่สุดของการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เกื้อกูล ศีลต่อจากนั้นไป จะหันไปเน้นการ
สร้างสภาพเกือ้ กูลทัง้ ของสิง่ แวดล้อมและความเป็น
อยู่ส่วนตัว และการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อจุด
หมายทีจ่ ำ� เพาะมากยิง่ ขึน้ ความส�ำนึกในการรักษาศีล
เพือ่ การฝึกหัดขัดเกลาตนเองการค�ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้อื่นหรือสังคมอานิสงส์ (ความดี) สังคมที่ยึด
มั่ น ในหลั ก มนุ ษ ยธรรม สั ง คมที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก
มนุ ษ ยธรรม สั ง คมนั้ น ก็ จ ะเป็ น สั ง คมที่ มี ค วาม
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเหมาะแก่การด�ำรง
ชีวิต ประกอบกิจการงาน และจะเป็นสังคมที่มี
ลักษณะดังนี้ คือเป็นสังคมที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพราะมีสื่อหรือกลไกในการควบคุม
ระเบียบสังคมเป็นสังคมที่มีความสามัคคีเป็นอัน
หนึ่ ง อัน เดี ยวกั น เป็นสังคมที่มีความสงบสุขไม่
เบี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น เป็ น สั ง คมที่ มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว ประเทศที่ยึดมั่นใน
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หลักมนุษยธรรม ประเทศทีย่ ดึ มัน่ ในหลักมนุษยธรรม
จะเป็นประเทศที่มีลักษณะส�ำคัญอันเป็นบ่อเกิด
ทางการเกือ้ กูลแก่การด�ำรงชีพ การประกอบสัมมาชีพ
ทุกอย่างของประชาชน
โดยสรุป ศีล ตามความหมายของพระพุทธ
ศาสนาแล้วจะท�ำให้ประเทศมีลักษณะที่ส�ำคัญ
คือ ท�ำให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การ
ปฏิบตั กิ จิ ต่างๆ เพือ่ การเข้าถึงจุดหมายทีด่ งี ามโดย
ล�ำดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต ท�ำให้สมาชิก
ของสังคมหรือสังคมนัน้ อยูร่ ว่ มกันด้วยดี สังคมสงบ
เรียบร้อย สมาชิกต่างด�ำรงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้า
ปฏิบัติกิจของตนๆ โดยสะดวก โภคสมบัติของ
ประเทศนั้ น มั่ ง คั่ ง และมั่ น คง ประชาชนฝึ ก หั ด
ขัดเกลาตนเอง ท�ำให้กิเลสเบาบางลง ด้วยการ
ควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทางกาย
วาจาให้เอือ้ แก่สภาพความเป็นอยูท่ เี่ กือ้ กูลและการ
อยู่ร่วมกันด้วยดีนั้น อันเป็นขั้นต้นของการพัฒนา
ชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศล
ธรรมทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นพื้นฐานของ
สมาธิหรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตใจทีส่ งู ขึน้ ไป๑๑
ประเด็นของศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของ
มนุษยธรรม
ข้ อ ที่ ๑ ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ท างร่ า งกายไม่
ละเมิดสิทธิทางร่างกายลักษณะ พื้นฐานของการ
ละเมิดทางร่างกายคือการใช้ความรุนแรงเด็ดเดีย่ ว

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน ฉบั บประมวลศั พ ท, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๔๕.
๑๑
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มนุษย์กบั สังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๖๖.
๑๐
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ซ�ำ้ ซ้อนและมีวตั ถุประสงค์ทที่ ำ� ให้เกิดอาการปวดที่
ผลิตมักจะเป็นผลมาจากพฤติกรรมการลบจริง หรือ
จินตนาการที่เด็กมีความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เสร็จสมบูรณ์ พฤติกรรมที่
ผูใ้ หญ่ถอื ว่าเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายทัง้
ต่อเด็กผู้ใหญ่หรือสังคม
ข้อที่ ๒ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ฉ้อโกง ธรรมชาติ
ของมนุษย์จะไม่ลักขโมยทรัพย์สินของใครเพราะ
มนุษย์มีความรู้เรื่อง กรรมสิทธิ์ ว่านี่ของเขา นี่ของ
เรา แต่สตั ว์ไม่รู้ ถ้าใครลักขโมย จีป้ ล้นทรัพย์สนิ ของ
คนอื่น ก็แสดงว่าขณะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของเขาสูญเสียไป
ข้อที่ ๓ ไม่ละเมิดทางเพศ ไม่ดูถูกเพศ
ปกติมนุษย์รู้จักควบคุมความต้องการของตัวเอง
รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ต่างจากสัตว์
ข้อที่ ๔ ไม่ใส่รา้ ย ให้ขอ้ มูลเท็จปกติมนุษย์
จะไม่หลอกลวงกันและไม่เบียดเบียนคนอืน่ ด้วยค�ำ
พูด ต่างจากสัตว์ เช่น สุนัขที่อยู่ในบ้าน พอมีสุนัข
ตัวอื่นหรือมีคนเดินผ่านมามันจะเห่าทันทีเลย แต่
มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนัน้ อยูด่ ๆี เราจะไม่วา่ รึวา่ ด่าใคร
ข้อที่ ๕ ไม่ทำ� ลายสุขภาพของตนเอง ปกติ
สัตว์ใหญ่มกี ำ� ลังมากกว่ามนุษย์ แต่บงั คับทิศทางไม่
ค่อยได้ เพราะไม่มสี ติควบคุม แต่เมือ่ ใดทีม่ นุษย์ดมื่
สุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดเข้าไป ก็จะขาดสติ
ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจท�ำให้สามารถท�ำเรือ่ งเลวร้ายได้
ดังนั้น ศีลเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เพราะ
มนุษย์เป็นผูร้ จู้ กั ใช้เหตุผลรูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ และสิง่ นี้
เองคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงแห่งความเป็นมนุษย์ ศีล
เป็นมหาทาน การรักษาศีล ไม่เพียงเป็นการรักษา
ความเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ หรือเพือ่ รักษา
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กฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมเอาไว้เท่านั้น
แต่ยังเป็นการให้ทานที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการให้วัตถุ
ใดๆ ทัง้ สิน้ เพราะในขณะทีใ่ ครคนหนึง่ รักษาศีลทุก
ชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลนั่นคือได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทันที

๕. ประโยชน์ของมนุษยธรรม

เมื่อสังคมประพฤติตามหลักมนุษยธรรม
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะสังคมมีความ
เมตตาเห็นอกเห็นใจ เห็นประโยชน์หรือสุขทุกข์
ของคนอื่นเป็นเสมือนหนึ่งว่าของตนเองส่งผลให้
ด้านครอบครัวเมื่อครอบครัวมีศีลเป็นพื้นฐานก็
ท� ำ ให้ อ ยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ส่ ง ผลถึ ง ระดั บ ประเทศถ้ า
มนุษย์หรือบุคคลในประเทศมีศลี เป็นพืน้ ฐานในการ
ใช้ชีวิตก็ส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมีแต่
ความรักความสามัคคีไม่มีการแตกแยกเมื่อมนุษย์
มีศีลเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตในแต่ละวันท�ำให้
มนุษย์โลกมีแต่ความสุขกายสุขใจ
จากเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถ
ประมวลได้ว่า การที่มนุษย์เรามีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน
ของมนุษยธรรมถ้ามนุษย์เรามีความเป็นปกติการ
ด�ำเนินชีวติ ก็มแี ต่ความสงบสุขสังคมก็อยูอ่ ย่างปกติ
เรียบร้อยแต่วนั ใดทีค่ นปกติกลายเป็นคนไม่ปกติไป
เมือ่ นัน้ ความทุกข์ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึน้ ทัง้ ต่อ
ตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้างด้วย อะไรคือความ
เป็นปกติของมนุษย์ และอะไรคือความผิดปกติของ
มนุษย์ ศีล ๕ คือปกติของความเป็นมนุษย์ หรือ
มนุษยธรรม คือธรรมที่ท�ำให้เป็นมนุษย์ ผู้ที่ผิดศีล
ก็ชื่อว่า เป็นคนที่ผิดปกติไป อย่างเช่น ศีล ๕ เป็น
คุณธรรมพื้นฐาน เป็นเครื่องช่วยควบคุมกายวาจา
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ของมนุษย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุขพอสมควรหากมีผใู้ ดท�ำผิดศีลข้อ
ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อแล้วก็จะแสดงพฤติกรรม
หรือการกระท�ำที่ผิดปกติของมนุษย์ออกมาซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสับสนวุน่ วายเกิดความเดือดร้อนทัง้
ต่อตนเองหมู่คณะและสังคมส่วนรวม
ดังนั้น ศีล ๕ เกิดขึ้นจากสามัญส�ำนึกของ
มนุษย์ที่ปรารถนาจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
ปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งหวาดระแวงหรือกลัวอันตราย
หรือกลัวว่าจะถูกเบียดเบียนท�ำร้าย ไม่ว่าจากใคร
หรือด้วยวิธีใดก็ตาม ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้ใน เวฬุทวารสูตรว่า๑๒ “ดูก่อนพราหมณ์ และ
คฤหบดีทั้งหลายธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาใน
ตนเป็นไฉน อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ย่อมพิจารณา
เห็นว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตาย รักสุข เกลียด
ทุกข์ ผูใ้ ดจะปลงเราผูอ้ ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รัก
สุข เกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็น ที่รัก
ที่ชอบใจแม้ของคนอื่น ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่
ชอบใจของเรา ธรรมข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ
ของผู้อื่น ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา
เราจะพึง ประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไร
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปาณาติบาตด้วย
กายสมาจารของ อริยสาวกนัน้ ย่อมบริสทุ ธิท์ งั้ สาม
ส่วนอย่างนี้
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๖. สรุป

เนื่ อ งจากศี ล ในฐานะเป็ น พื้ น ฐานของ
มนุษยธรรม การศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับเรือ่ งศีล ๕
ศึ ก ษาหลั ก มนุ ษ ยธรรม เป็ น การจั ด ปรั บ ตาม
แนวทางแห่ ง ค� ำ อธิ บ ายที่ ป รากฏในคั ม ภี ร ์ ท าง
พระพุทธศาสนา เช่น สมันตปาสาทิกา วิสทุ ธิมรรค
มังคลัตถทีปนี พุทธธรรม และพระไตรปิฎก มนุษย์
นั้น คือ ผู้ที่มีใจอันประเสริฐ คุณธรรมที่เป็นปกติ
ของมนุษย์ที่จะต้องทรงไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศีล ๕
บุคคลที่ไม่มีศีล ๕ ไม่เรียกว่ามนุษย์ แต่อาจเรียก
“คน” ซึ่งแปลว่า “ยุ่ง” ในสมัยพุทธกาล ผู้คนมัก
จะมีศีล ๕ ประจ�ำใจกันเป็นนิจศีล ๕ จึงเป็นเรื่อง
ปกติของบุคคลในสมัยนัน้ และจัดว่าเป็น  “มนุษยธรรม”
ส่วนหนึ่งในมนุษยธรรม ๑๐ ประการ ผู้ที่จะมี
วาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จะต้องถึงพร้อมด้วย
มนุษยธรรม ๑๐ ประการเป็นปกติ (ซึง่ รวมถึงศีล ๕
ด้วย) แนวคิดเรื่องศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของ
มนุษยธรรม จึงเป็นสิ่งที่จะค้นหาว่า ค�ำสอนเรื่อง
ศีล ๕ มีสาระส�ำคัญอันควรศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. หลักมนุษยธรรมประกันความมั่นคง
ของชีวิต ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่
ละเมิด จะไม่คุกคามต่อชีวิตของผู้อื่น สัตว์อื่น ด้วย
ตัวเอง และไม่ใช้ให้ใครละเมิด ทั้งนี้ด้วยความ
ตระหนักรูเ้ ป็นอย่างดีวา่ ทัง้ ตัวเราเองและผูอ้ นื่ สัตว์

พระสุวัฒน มหังสา, “ทัศนคติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศีล ๕ ของชาวพุทธ”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒.
๑๒
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อื่น ต่างก็รักตัวกลัวตาย รักสุขเกลียดทุกข์เช่น
เดียวกัน เรารักตัวเองฉันใด คนอืน่ สัตว์อนื่ ก็รกั ตัว
เองฉันนั้นเหมือนกัน เพื่อให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็น
ชีวติ ทีไ่ ม่เบียดเบียนท�ำร้ายใคร ทัง้ โดยตรงและโดย
อ้อม ข้าพเจ้าขอสมาทานปฏิบัติตามแนวทางแห่ง
พระพุทธองค์ทวี่ า่ “เมือ่ เธอทอดตามองไปยังจาตุร
ทิศแล้ว ย่อมไม่พบใครที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่า
ตนเองฉันใด ตนของผูอ้ นื่ ก็ยอ่ มเป็นทีร่ กั ของเขาฉัน
นั้นเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรเบียดเบียนตน
และไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น หรือไม่ควรฆ่าใคร
และไม่ควรใช้ใครให้ไปฆ่า”
๒. หลักมนุษยธรรมประกันความมั่นคง
ของทรัพย์สิน ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่
ละเมิดต่อทรัพย์สนิ และกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ของ
ผู้อื่น ด้วยตัวเอง และไม่ใช้ให้ใครละเมิด ทั้งนี้ด้วย
ความตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่า ทรัพย์สินของใคร
ใครก็รกั ของของใครใครก็หวง เรารักและหวงแหน
ในทรัพย์สินของเราฉันใด คนอื่น สัตว์อื่น ก็รักและ
หวงแหนในทรัพย์สินของเขาฉันนั้น เมื่อทรัพย์สิน
ของเราถูกขโมยหรือพลัดพรากจากเราไป เราย่อม
ทุกข์ฉนั ใด คนอืน่ สัตว์อนื่ ก็ยอ่ มทุกข์ฉนั นัน้ เหมือน
กัน
๓. หลักมนุษยธรรมประกันความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัว ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณ
ว่า จะไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศของคูค่ วง คูร่ กั
คู ่ ค รอง และของเพศตรงข้ า ม ทั้ ง นี้ ด ้ ว ยความ
ตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่า การละเมิดต่อจริยธรรม
ทางเพศของคู่ควง คู่รัก คู่ครองโดยปราศจากสติ
และความรับผิดชอบ น�ำมาซึง่ ความทุกข์อย่างใหญ่
หลวงทั้งต่อตัวผู้ถูกละเมิด และต่อครอบครัวของ
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เขาหรือของเธอ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตัง้ ใจว่า หาก
ข้าพเจ้าไม่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตของผู้ใดแล้ว
ข้าพเจ้าจะไม่มคี วามสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวกับคนคนนัน้
เป็นอันขาด เพราะความสัมพันธ์ที่ปราศจากความ
รัก ปราศจากสติ และปราศจากความรับผิดชอบ
นัน้ คือ ต้นธารแห่งปัญหาชีวติ ทีห่ นักหนาสาหัสอัน
ไม่รู้จบสิ้น
๔. หลักมนุษยธรรมประกันความมั่นคง
ของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้าพเจ้าขอตั้ง
สัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่กล่าววาจาทีป่ ราศจากสติอนั
เป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผอู้ น่ื แก่สงั คม แก่
ประเทศ และแก่มวลมนุษยชาติ และทุกครั้งที่พูด
ข้าพเจ้าจะพยายามหลีกเลีย่ งการกล่าวค�ำพูดทีเ่ ป็น
ค�ำโกหก ค�ำหยาบคาย ค�ำเพ้อเจ้อ ค�ำส่อเสียด ค�ำ
ยุให้แตกความสามัคคี แต่จะพยายามพูดถ้อยค�ำที่
เป็นความจริง เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่มีหลักฐาน
เป็นถ้อยค�ำประสานสามัคคี และเป็นถ้อยค�ำที่
สอดคล้องกับกาลเทศะ ประการส�ำคัญที่สุด ทุก
ถ้อยค�ำทีเ่ ปล่งออกมาจากการเจริญสติอย่างดีทสี่ ดุ
โดยเลื อ กพู ด แต่ ถ ้ อ ยค� ำ ที่ เ ป็ น ความจริ ง เป็ น
ประโยชน์ เป็นสิง่ ทีม่ หี ลักฐาน เป็นถ้อยค�ำประสาน
สามัคคี และเป็นถ้อยค�ำที่สอดคล้องกับกาลเทศะ
๕. หลักมนุษยธรรมประกันความมั่นคง
ของสุขภาพ ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่
ดืม่ สุรา และเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์
และหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด ที่เมื่อดื่มแล้วจะท�ำให้
ประมาทขาดสติ อันเป็นการสูญเสียปกติภาพแห่ง
ความเป็นมนุษย์ ทัง้ นีเ้ พราะตระหนักเป็นอย่างดีวา่
การดื่ ม สุ ร า หรื อ เครื่อ งดื่ ม ที่ ประทุ ษ ร้ า ยต่ อ สติ
สัมปชัญญะใดๆ และการเสพสิง่ เสพติดทุกชนิดนัน้
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เป็นประตูแห่งความเสือ่ มสุขภาพ เสือ่ มสติสมั ปชัญญะ
เสื่อมทรัพย์ เสื่อมเกียรติภูมิชื่อเสียง เสี่ยงต่อการ
ทะเลาะวิวาทวุน่ วายอันเป็นอันตรายทัง้ ต่อชีวติ และ
ต่อครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง หรือในบางกรณี อาจ
เป็ น อั น ตรายลุ ก ลามกว้ า งไกลต่ อ ความสุ ข และ
สวัสดิ์ภาพของสังคมโดยรวมอย่างคาดไม่ถึงอีก
ด้วย๑๓
พบว่า แนวความคิดเรื่องศีลเป็นพื้นฐาน
ของมนุษยธรรมเป็นการรักษาศีลเป็นการเพียร
พยายาม เพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็น
เพี ย งกิ เ ลสหยาบ มิ ใ ห้ ก� ำ เริ บ ขึ้ น และเป็ น การ
บ�ำเพ็ญบุญบารมีทสี่ งู ขึน้ กว่าการให้ทาน ทัง้ ในการ
ถือศีลด้วยกันเอง ก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกัน
ในการรักษาศีลของมนุษย์ไม่ใช่แค่รักษาตามที่
ท่องจ�ำไว้๑๔ แต่ต้องไม่ท�ำอะไรที่ส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย เสื่อมเสีย ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม สิ่ง
แวดล้อม คือรักษาศีลอย่างมีสติในการด�ำรงชีวิต

และปฏิบตั หิ น้าทีต่ น รูว้ า่ อะไรดี อะไรเสีย เพือ่ ชีวติ
ที่เป็นสุขร่วมกัน

๗. ข้อเสนอแนะ

อย่างไรก็ตาม มีข้อที่ควรย�้ำในที่นี้ว่า หาก
แต่มุ่งหมายให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันจริงๆ เป็นส�ำคัญ ด้วยเหตุนั้นหากอยาก
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ผูศ้ กึ ษาก็ควรท�ำความเข้าใจ
แต่ละข้ออย่างลึกซึง้ แล้วจะพบว่าไม่มสี กิ ขาทบข้อ
ไหนเลยที่ควรปฏิเสธ ตรงกันข้าม สิกขาบททุกข้อ
ล้วนมีความจ�ำเป็นต่อการมีชีวิตที่ดีงามล�้ำเลิศทั้ง
สิ้น ผู้ใดปรารถนาที่จะวางราฐานแห่งชีวิตของตน
ไว้บนวิถที างแห่งความสุข ความเจริญ ก็ควรปฏิบตั ิ
ตนตามแนวทางแห่งหลักธรรม ศีล ๕ นีใ้ ห้ครบถ้วน
ด้วยสมัครใจ เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันให้เป็นปกติสุขของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่
ปฏิบัติและเป็นเรื่องที่ควรท�ำการศึกษาอย่างยิ่ง

พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗.
๑๔
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา), “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาการตีความศีล ๕ ของ
เครือข่ายพุทธศาสนิกเพื่อสังคมนานาชาติ”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖.
๑๓
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