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วินัย
เรื่องใหญกวาท่ีคิด*

 เปนท่ีทราบกันดีวา ความขาดวินัยเปนปญหาใหญของ
สังคมไทย ขณะน้ีเราตองการสรางสรรคประชาธิปไตย และวินัยก็
เปนองคประกอบอยางหน่ึงของประชาธิปไตย ถาเราไมสามารถ
สรางวินัยใหแกคนในชาติได การพัฒนาประชาธิปไตยก็หวังผล
สําเร็จไดนอย เพราะวา ในประเทศประชาธิปไตยน้ัน สังคมอยูได
ดวยกฎเกณฑ และกติกา คนตองเคารพหลักการ กฎเกณฑ และ
กติกา และความเคารพกฎเกณฑและกติกาของสังคมน้ัน ก็คือ
ความหมายอยางหน่ึงของความมีวินัย

ถาไมมีวินัย ไมมีความเคารพกฎเกณฑกติกาของสังคม 
ประชาธิปไตยก็ขาดรากฐานท่ีสําคัญ จะเปนไปดวยดีไมได จึงเปน
เร่ืองท่ีควรเอาใจใส โดยเฉพาะในทางการศึกษา จะตองหาทาง
สรางสรรคปลูกฝงพัฒนาประชาธิปไตยใหสําเร็จบนพื้นฐานของ
ความมีวินัย
                                                                                                    
* ปาฐกถา ที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ (เดมิมช่ืีอเร่ืองวา “วินยัของคนในชาต:ิ ความหมาย และวิธปีลูกฝง”
ไดเปลี่ยนชื่อใหม ใหสอดคลองกับเน้ือหามากขึ้น)
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ที่มาและความหมายของวินัย

กอนท่ีจะพูดถึงวิธีการสรางวินัย ควรจะเขาใจความหมาย
ของวินัยสักเล็กนอย
 คําวา วินัย เปนคําใหญมาก มีความหมายกวางกวาท่ีเรา
ใชกันท่ัวไปมาก และเปนคําศัพทท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในพระ
พุทธศาสนา มักใชควบคูกับคําวา ธรรม ดังท่ีมีคําเรียกพระพุทธ
ศาสนาวา “ธรรมวินัย” และคําท้ังสองน้ีมคีวามหมายสัมพันธกัน
 พระพุทธศาสนาถือวา ความจริงของสิ่งท้ังหลายเปนเร่ือง
ธรรมดามีอยูแลวในธรรมชาติ ไมวาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด 
มันก็เปนอยางน้ันเปนธรรมดา ธรรมชาติและธรรมดาน่ีแหละ คือ 
ธรรม

พระพทุธเจาทรงคนพบธรรมคือความจริงน้ันแลว ก็ทรงนํามา
ประกาศเผยแพร สั่งสอนช้ีแจงแสดงใหเขาใจงาย หนาท่ีของพระ
พุทธเจาเก่ียวกับธรรมก็เพียงทรงคนพบ แลวนํามาประกาศและสั่ง
สอน เพราะธรรมเปนความจริงท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ

การท่ีจะใหความจริงของธรรมชาติมีผลในทางปฏิบัติ  เปน
ประโยชนแกหมูมนุษยในสังคม ก็ตองนําหลักความจริงคือธรรม
น้ันมาจัดตั้ง วางเปนระบบระเบียบ โดยนําเอาหลักความจริงท่ีมี
อยูตามธรรมชาติ ซ่ึงเปนเร่ืองของกฎแหงเหตุปจจัย หรือความเปน
ไปตามเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนโดยเปนเหตุเปนผลแก
กันน้ัน พูดสั้นๆ วา เอาหลักเกณฑในกฎธรรมชาติน้ัน มาวางรูป
เปนกฎในหมูมนุษย จากกฎในธรรมชาติก็มาเปนกฎในหมูมนุษย 
การจัดต้ังวางระบบระเบียบในหมูมนุษยน้ีแหละเรียกวา “วินัย”
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กฎของธรรมชาติ เรียกวา “ธรรม”
กฎของมนุษย เรียกวา “วินัย”
กฎ ๒ อยางน้ันมีความสัมพันธกัน คือ 
ประการท่ี ๑ โดยหลักการสําคัญ วินัย ตองตั้งอยูบนฐานของ

ธรรม คือ ตองมีความจริงในธรรมชาติเปนฐานอยู ถาไมมีความ
จริงในธรรมชาติเปนฐาน วินัยก็ไมมีความหมาย 

ประการท่ี ๒ การท่ีเราจัดวางกฎเกณฑท่ีเปนเหตุเปนผลข้ึน
ในหมูมนุษย ก็เพ่ือจะใหไดผลตามธรรม และมีความมุงหมายเพ่ือ
ธรรมน่ันเอง คือเพ่ือจะใหการทําตามธรรมน้ันเกิดผลเปนจริงในหมู
มนุษย เราจึงไดวางกฎเกณฑของมนุษยข้ึนมา

พูดใหเขาใจงายข้ึนวา เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามนุษยจะ
ปฏิบัติตามและไดประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือใชกฎธรรมชาติ
ใหเปนประโยชนไดดีท่ีสุด เราจึงวางกฎมนุษยข้ึนมา 

กฎธรรมชาติมีอยูเปนธรรมดา สวนกฎมนุษยน้ันเปนกฎ
สมมติ

“สมมติ” คือ การตกลงรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน
“สมมติ” มาจาก “สัง” + “มติ” มติ แปลวา การยอมรับ หรือ

การตกลง “สัง” แปลวา รวมกัน “สมมติ” จึงมีความหมายวา ขอตก
ลงรวมกัน ตรงกับภาษาอังกฤษวา convention  

สมมติ ไมใชสิ่งเหลวไหล แตเปนสิ่งท่ีเกิดจากความรูเขาใจใน
หลักความจริงท่ีเปนเหตุเปนผล แลวนําความรูน้ันมาจัดวางเปนขอ
กําหนดเพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน เมื่อเราจางคนขุด
ดิน ก็จะมีการวางกฎเกณฑแหงเหตุและผลข้ึนมา กฎท่ีเราวางข้ึน
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น้ัน เปนกฎของมนุษย คือเปนกฎสมมติ แตเราวางกฎสมมติน้ันข้ึน 
โดยอาศัยความรูในความเปนเหตุเปนผลท่ีมีจริงเปนจริงอยูในกฎ
ธรรมชาติ

เพราะฉะน้ัน จึงมีกฎ ๒ กฎซอนกันอยู คือ กฎธรรมชาติท่ี
เปนความจริงแท กับกฎมนุษยท่ีเปนสมมติ  

กฎของธรรมชาติ คือการขุดดินเปนเหตุ การเกิดหลุมเปนผล  
กฎของธรรมชาติน้ีเรียกสั้นๆ วา ธรรม

สวนในหมูมนุษย เราใหคนมาขุดดิน เราใหเงินเขา ๓,๐๐๐ 
บาท ตอเดือน เรียกวาเขาไดเงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท ก็วางเปนกฎ
ของมนุษยข้ึน คือ การขุดดินเปนเหตุ การไดเงินเดือนสามพันบาท
เปนผล การวางเปนกฎในหมูมนุษยข้ึนน้ี เรียกวา “วินัย” ซ่ึงเปน
ความจริงข้ึนมาไดเพราะมนุษยยอมรับ จึงเปนสมมติ ไมใชความ
จริงแท
- ความจริงท่ีแทคืออะไร?  

การขุดดินเปนเหตุ อะไรเปนผลกันแน ผลท่ีแทจริงคือหลุม 
หรือโพรง หรืออะไรก็ไดท่ีเปนเร่ืองของดินท่ีถูกขุด ซ่ึงจัดวาเปนผล
ตามธรรมชาติ แนนอน ไมมีผิดเพ้ียน หลุมจะเกิดไดตองมีการขุด 
และการขุดก็เปนเหตุใหเกิดหลุม เปนเหตุเปนผลท่ีแทจริง

สวนการขุดดินแลวไดเงิน ๓,๐๐๐ บาท เปนกฎของมนุษย 
ซ่ึงก็เปนเหตุเปนผล แตกฎธรรมชาติน้ันแนนอน ถาตองการผลตอง
ทําเหตุ สวนกฎของมนุษยน้ันไมแนนอน ไมจริง แตดูเหมือนเปน
จริง มองดูก็เปนเหตุเปนผล จะไดเงิน ๓,๐๐๐ บาท ก็ตองขุดดิน 
แตท่ีจริงไมไดมีความจริงน้ีอยูในธรรมชาติเลย ความจริงอันน้ีอยูท่ี
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คนสมมติ เรียกวาเปนความจริงโดยสมมติ คือเกิดจากการยอมรับ
รวมกันในเงื่อนไข ถาไมมีการยอมรับรวมกันเมื่อไร กฎของมนุษย
จะหายไปทันที

ถาฝายขุดไดขุดแลว แตฝายใหเงินไมยอมจายเงิน หรือฝาย
ขุดไมไดขุด แตฝายใหเงินเกิดใจดีใหเงินโดยไมตองขุด ความเปน
เหตุเปนผลก็หมดไป เมื่อขาดสมมติ กฎมนุษยก็หายไป 

สรุปไดวา ๒ กฎน้ีแยกไดในเร่ืองเดียวกัน
ในการขุดดินน้ัน กฎธรรมชาติท่ีเปนความจริงแท คือ ธรรม

ไดแกการขุดดินแลวทําใหเกิดหลุม และกฎของมนุษยท่ีเปนความ
จริงโดยสมมติหรือโดยยอมรับรวมกัน คือ วินัย ไดแกการขุดดินทํา
ใหไดเงินเดือน ๓,๐๐๐ บาท  
- สองอยางนี้สัมพันธกันอยางไร?    

กฎของมนุษยตั้งข้ึนไดและจะมีความหมาย ตองอิงอาศัย
ความจริงของกฎธรรมชาติ เราจะตองมีความมุงหมายอยางหน่ึง 
ซ่ึงต้ังอยูบนฐานของธรรม คือตัวความจริงของธรรมชาติ

เราตองการใหมีการขุดดิน เพ่ือวาเราจะไดหลุม แสดงวา
ความประสงคท่ีแทน้ันมีอยูในธรรมชาติ เปนตัวธรรม แตท่ีเราต้ัง
เปนเงื่อนไข เปนกฎ เปนขอสมมติ ในหมูมนุษยข้ึนมา ก็เพ่ือ
ประโยชนในสังคมของเรา กลาวคือ ในสังคมน้ัน การท่ีมนุษยจะอยู
ได จะตองมีปจจัยเลี้ยงชีพ

แมวาท่ีจริงเราจะตองการหลุม แตหลุมจะเกิดข้ึนได ถาเรา
ไมยอมรอใหมีเหตุท่ีเปนไปในธรรมชาติเอง ก็ตองเอาคนมาขุด

ทีน้ีคนท่ีมาขุดหลุม ก็ตองการเงินเลี้ยงชีพ จึงตองตั้งกฎของ
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มนุษยอยางท่ีกลาวแลวข้ึนมา และเราก็ยอมรับกัน โดยยอมปฏิบัติ
ตาม ก็เกิดเปนวินัยข้ึนมา

โดยนัยน้ี วินัยจึงตั้งอยูบนฐานของธรรม และมันจะมีผลจริง
ตอเมื่อคนมีธรรม ถาคนไมมีธรรม เชน คนท่ีขุดดินไมอยากขุดดิน 
แตอยากไดเงิน การขุดดินเปนเพียงเงื่อนไขท่ีทําใหเขาไดเงิน เขาก็
จะฝนใจขุด ถาเขาเลี่ยงได เขาจะเลี่ยง โดยไมขุดดิน แตจะเอาเงิน

ปญหาจะเกิดตามมามากมาย เชน เขาขุดดินโดยไมเต็มใจ
และไมตัง้ใจ ขาดความสขุ ขาดความพึงพอใจในการปฏบัิตติามวินัย
ไมสนใจ ไมจริงจัง ไมไดผล ตลอดจนอาจทาํการทุจริต เพ่ือใหไดเงิน
โดยไมตองขุดดิน ฉะน้ัน งานก็ไมไดผล คนก็ไมมีความสุข

ถาสามารถโยงวินัยกับธรรมใหสอดคลองเปนอันเดียวกันได 
หมายความวา เรารูทันสมมติ คือกฎเกณฑท่ีมนุษยสรางข้ึนมา 
โดยใหขุดดินแลวไดเงิน ๓,๐๐๐ บาท แตพรอมกันน้ันเราก็มีความ
ตองการในผลท่ีแทจริงของตัวเหตุ คือตองการหลุมดวย โดยมอง
เห็นคุณคาวาหลุมน้ันมีประโยชนอยางไร ถามีความตองการในตัว
ผลท่ีแทจริงตามธรรมอยางน้ี คนก็จะทําการขุดดินดวยความต้ังใจ

เพราะฉะน้ันจึงสรุปไดวา ถาเมื่อใดการปฏิบัติเขาถึงตัวธรรม 
วินัยก็จะไดผลไปเองโดยธรรมชาติ การทํางานจะดําเนินไปอยาง
จริงจังโดยไมตองมีการบังคับควบคุมกัน เพราะวาคนท่ีขุดดินน้ัน
เขาทําดวยความตองการท่ีจะใหเกิดหลุม เขาก็จะขุดดินเอง สวน
การท่ีจะไดเงินตอบแทนก็เปนเร่ืองตางหาก เขาจะทํางานคือการ
ขุดดินน้ัน ดวยความเต็มใจและตั้งใจ พรอมท้ังมีความพอใจและ
ความสุขดวย ฉะน้ัน งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
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แตถาเขาไมตองการหลุมคือผลท่ีเกิดจากเหตุตามธรรมชาติ
น้ัน ก็จะเกิดปญหา มนุษยก็จะตองสรางระบบการควบคุม ท่ีเปน
ระบบสมมติข้ึนมาบังคับควบคุมกันเปนช้ันๆ ซ่ึงท้ังวุนวายและไม
ไดผลดีจริง น่ีคือความสัมพันธระหวาง ธรรม กับ วินัย

ความสัมฤทธ์ิผลของวินัย
เปนอันวา พระพุทธเจาทรงคนพบธรรม และเพ่ือใหธรรมคือ

ความจริงตามกฎธรรมชาติน้ัน อํานวยผลเปนประโยชนแกหมู
มนุษย จึงทรงวางวินัยข้ึนมาเปนกฎเกณฑในหมูมนุษย

วินัยน้ันมีความหมายเปนการจัดระเบียบชีวิต และการจัด
ระบบสังคมท้ังหมด เชน การจัดระบบเศรษฐกิจ ในเร่ืองความเปน
อยูเก่ียวกับปจจัย ๔ เปนตน จัดระบบสังคมวาเราจะอยูกันอยางไร 
จัดระบบการบริหารการปกครอง การพิจารณาตัดสินคดี ฯลฯ น้ีคือ
ความหมายเดิมแทของวินัย   ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางมาก

แตถามองวินัยในความหมายของความเปนระเบียบ เชนวา
จะตองเครงครัดในการเดินทาง ในการจราจร หรือวินัยในการอยู
รวมกันในหมูคณะ ในสถาบัน ในโรงเรียน และในชั้นเรียน เปนตน 
อยางท่ีเขาใจกันสวนมากในปจจุบัน ก็เปนเพียงสวนเล็กนอยของ
วินัย ซ่ึงขอเรียกวาเปนวินัยในความหมายท่ีแคบ  

วินัยท่ีแท ในความหมายท่ีกวาง คือระบบระเบียบท้ังหมด
ของชีวิตและสังคมมนุษยน้ัน จะต้ังอยูไดดีเปนผลสําเร็จได ตอง
อาศัยความเขาใจพื้นฐานท่ีกลาวแลว คือตองมองวินัยโยงลงไปถึง
ธรรม หรือโยงวินัยกับธรรมเขาดวยกันไดเปนเบ้ืองแรกกอน 
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การท่ีเราสามารถจัดวินัย(ระเบียบชีวิตและระบบสังคม)ได
สําเร็จ เปนความสามารถพิเศษของมนุษย เพราะวาสัตวท้ังหลาย
อื่นไมมีความสามารถน้ี แตการท่ีจะตั้งวินัยไดสําเร็จ ก็ตองเขาถึง
ธรรมกอน คือเขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติ แลวจึงสามารถมา
ตั้งกฎเกณฑของมนุษยท่ีเรียกวาวินัยไดสําเร็จและไดผล

พระพุทธเจาทรงเขาถึงความจริงของธรรมชาติคือธรรมแลว 
ทรงสามารถนําความรูในธรรมน้ันมาจัดตั้งวางระบบในหมูมนุษย
ใหสําเร็จผลตามธรรมน้ัน คือจัดต้ังวินัยไดดวย จึงไดรับพระนามวา
เปนพระสัมมาสัมพุทธ

สวนทานท่ีเขาถึงความจริง แตไมสามารถจัดระบบระเบียบ
สังคมมนุษยใหคนจํานวนมากไดรับประโยชนจากธรรมน้ันได ก็
เปนเพียงพระปจเจกพุทธ

เพราะฉะน้ัน การจัดต้ังวินัย จึงเปนความสามารถพิเศษอีก
ช้ันหน่ึง 

ตามปกติ ธรรม ทานใชคําวา แสดง เพราะเปนความจริงท่ีมี
อยูตามธรรมดา หนาท่ีของเราก็เปนเพียงการแสดงไปตามท่ีมัน
เปนจริง ถาบัญญัติก็หมายความวาเอามาจัดระบบหรือวางเปน
หลักในการท่ีจะปฏิบัติอีกทีหน่ึง

สวน วินัย เปนเร่ืองของการบัญญัติ คือเปนสิ่งท่ีไมมีอยูจริง
ในธรรมชาติ แตเปนความสามารถท่ีเอาความจริงตามธรรมชาติ
น้ัน มาจัดวาง ใหเปนระเบียบระบบแบบแผน เพ่ือใหสังคมมนุษย
ดํารงอยูดวยดีตามธรรมน้ัน 

การท่ีมนุษยจัดวางวินัยได จึงเปนความสามารถพิเศษอยาง
หน่ึง
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ในหมูมนุษยท่ีพัฒนาแลว การปฏิบัติตามวินัยก็คือการเอา
ประโยชนจากธรรมมาใชไดน่ันเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยไดอยาง
ดี บนพ้ืนฐานแหงธรรมแลว ก็จะทําใหสังคมมนุษยเปนไปดวยดี

หลักการน้ีจึงแสดงถึงความหมายหลายอยาง ในความ
สัมพันธระหวางธรรมกับวินัย เชน  

๑. วินัยท่ีถูกตอง จะตองตั้งอยูบนฐานของความจริงในธรรม
ชาติ ถามิฉะน้ัน วินัย (ระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย) ก็จะไมจริง
จัง  ไมไดผล  ไมมั่นคง  

๒. วินัยตองมีความมุงหมายเพ่ือธรรมอยางใดอยางหน่ึง 
เชน ความชอบธรรม  ความเปนธรรม  ความดีงามของสังคม  

ถาคนท่ีบัญญัติจัดวางสิ่งท่ีเรียกวาวินัย เชน กฎหมาย
เปนตน ในสังคมมนุษย มีเจตนาไมดี มีนํ้าใจไมเปนธรรม เชน เห็น
แกผลประโยชนสวนตัว เปนตน ก็อาจจะจัดวางกฎหมายท่ีไมชอบ
ธรรม ไมสอดคลองกับธรรม คือ ไมเปนไปตามและไมเปนไปเพ่ือ
ความดีงามท่ีเปนหลักความจริง หรือมีความรูเขาใจไมเพียงพอ 
ขาดปญญา รูไมเทาถึงหลักความจริงคือตัวธรรมในธรรมชาติ การ
วางกฎหมายหรือบัญญัติวินัยน้ันก็จะบกพรอง แลวผลท่ีตองการก็
จะไมเกิด

ตัวอยางเชน ในสภาผูแทนราษฎร เราตองการออกกฎหมาย 
เราก็ตองเขาถึงความจริงกอน ตองรูหลักการ เขาใจชัดวาความถูก
ตองความดีงามเปนอยางไร อะไรเปนความมุงหมายของการออก
กฎหมายน้ัน ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในเรื่องน้ัน เชนรัฐหรือสังคมท่ี
ตองการกฎหมายน้ัน เปนอยางไร แลวก็มีเจตนาดี มีใจเปนธรรม 
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ถามีเจตนาจะเอาผลประโยชนสวนตนข้ึนมา กฎหมายก็ยุงไมเปน
ธรรม คือไมสอดคลองกับธรรม เสียความสัมพันธระหวางวินัยกับ
ธรรม วินัยคือการตรากฎหมายก็ไมสัมฤทธิ์ผล 

เพราะฉะน้ัน การบัญญัติวินัย คือการจัดตั้งรูปแบบ วาง
ระบบระเบียบตางๆ ของสังคม เชนออกกฎหมาย จึงมีองค
ประกอบท่ีสําคัญ ๒ อยาง คือ 

๑. มีปญญา คือเขาถึงตัวธรรม รูความจริงในเร่ืองน้ันๆ รู
บุคคล รูชุมชน รูสังคม รูความถูกตองดีงามท่ีพึงตองการ

๒. เจตนาดี คือมีเจตนาบริสุทธิ์ถูกตองดีงาม มุงผลท่ีสอด
คลองตามธรรมท่ีรูน้ัน

วินัยกับศีล

อน่ึง ควรจะเขาใจคําศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน ใน
เร่ืองวินัย 

วินัย มีคําท่ีใชคูกันคําหน่ึง คือ “ศีล” ซ่ึงในภาษาไทยปจจุบัน
เรานําไปใชในความหมายแคบๆ และบางทีก็แตกตางหางกันไกล
กับคําวาวินัย แตท่ีจริงศีลและวินัยเปนคําท่ีคูเคียงกันอยางย่ิง  

ดังไดกลาวแลววา วินัยเปนบัญญัติของมนุษย เปนการจัด
ตั้งตามสมมติ ไดแกการจัดระเบียบความเปนอยู และการจัดระบบ
สังคม ซ่ึงแยกเปนความหมาย ๓ อยาง คือ
 ๑. การจัดระเบียบระบบ ก็เรียกวา วินัย
 ๒. ตัวระเบียบระบบ หรือตัวกฎน้ัน ก็เรียกวา วินัย
 ๓. การฝกคนใหตั้งอยูในระบบระเบียบ ก็เรียกวา วินัย  
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เมื่อคนปฏิบัติตามวินัย จนเกิดเปนคุณสมบัติของเขาข้ึนมา 
คุณสมบัติท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคลน้ัน เรียกวา “ศีล” 

ฉะน้ัน “ผูมีศีล” คือผูท่ีตั้งอยูในวินัย การตั้งอยูในวินัย หรือท่ี
ชอบเรียกในปจจุบันวา ความมีวินัยน้ี เรียกวา ศีล

เวลาน้ีเราใชคําวา “ศีล” ในความหมายแคบมาก ก็เลยตอง
ใชคําวาความมีวินัย ท่ีจริงความมีวินัยน่ันแหละ คือความหมาย
ของคําวาศีล  

วินัย เปนเร่ืองขางนอก เมื่อใดมันเกิดเปนคุณสมบัติของคน 
คือการตั้งอยูในวินัยกลายเปนความประพฤติตามปกติของเขา ก็
เรียกวา ศีล แลวตอมาก็ใชปนกันไป

ท่ีจริง ศีล เปนสวนหน่ึงของระบบการศึกษา หรือการฝกฝน
พัฒนามนุษย ไดแกการฝกในระดับวินัย

วินัยเปนเคร่ืองฝก สวนการปฏิบัติตนในการฝกตามวินัยน้ัน
เปนศีล ศีลเปนเร่ืองของตัวคน เปนการพัฒนาตัวของคน เปนคุณ
สมบัติของคน  

วินัย เปนคํากวาง ใชเปนคําเอกพจนอยางเดียว หมายถึง 
ประมวลกฎเกณฑ หรือประมวลบทบัญญัติ คือระเบียบท้ังหมด 
แตเมื่อแยกเปนขอๆ แตละขอ เรียกวา “สิกขาบท” แปลวา ขอ
ศึกษา หรือขอฝกหัด

วินัยเปนเร่ืองของการฝกมนุษย เพราะฉะน้ัน บทบัญญัติแต
ละขอท่ีจัดวางข้ึนมาจึงถือเปนขอฝกคนท้ังน้ัน และจึงเรียกวา
สิกขาบท
 ศีล ๕ เปนศัพทชาวบาน ศัพททางพระแทๆ เรียกวา     
สิกขาบท ๕ เพราะเปนขอฝกหัด ๕ ขอ
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 ในระบบการฝกคน ท่ีเรียกวาการศึกษา ทานจัดเปน ๓ 
ดาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา การฝกในระดับตนๆ เมื่อเรียกรวมๆ ก็
เรียกวาศีล

การฝกศีล คือฝกใหมีศีลน้ัน ก็ทําดวยวินัยน่ันเอง ฉะน้ัน 
วินัยจึงเปนเคร่ืองฝกคนใหมีศลี ท่ีพูดกันวาฝกใหมีวินัยน้ัน ท่ีถูกแท
ตองพูดวาฝกใหมีศีล หรือฝกดวยวินัยใหมีศีล  

ตอนน้ีเอาเทาน้ีกอน ถาอธิบายหลายศัพทจะย่ิงยุง 
สรุปวา การฝกคนใหมีวินัย คือการฝกคนใหมีศีลน่ันเอง การ

ฝกในข้ันน้ีเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรม ซ่ึงในระบบการศึกษาจะ
ตองโยงกันหมดกับการศึกษาสวนอื่นทุกดาน คือ ตองโยงไปถึง
สมาธิ ปญญาดวย จึงจะไดผลจริง

วินัยคือการจัดสรรโอกาส

วินัยน้ีมักจะเขาใจกันในความหมายเชิงลบ คือไปเขาใจเปน
เคร่ืองบังคับควบคุม ซ่ึงยังไมถูกตอง เรียกวาเปนความหมาย
สําหรับคนท่ียังไมไดพัฒนา  

ความหมายท่ีตองการของวินัยเปนความหมายเชิงบวก 
กลาวคือ วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมีระบบ
ระเบียบ และมีโอกาสเกิดข้ึน ทําใหทําอะไรๆ ไดคลอง ดาํเนินชีวิต
ไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก

ถาชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาส ในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหเปนไป
ดวยดี ตลอดจนทําใหการพัฒนาไดผลดี
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 - ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย  
ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยสับสนหาระเบียบไมได 

โอกาสในการดําเนินชีวิตก็จะหายไป เชน ในท่ีประชุมน้ี ถาเราไมมี
ระเบียบเลย โตะเกาอี้ก็วางเกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา 
อาตมภาพพูดน่ีก็ฟงกันไมรูเร่ือง สับสน

แมแตเมื่ออยูในบานของเรา ถาสิ่งของตั้งวางไมเปนระเบียบ 
กระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงน้ี แมแตจะเดินก็ยาก เดินไปก็เตะ
โนน ชนน่ี กวาจะถึงประตูก็เสียเวลาตั้งหลายนาที แตพอเราจัด
ของใหเปนระเบียบ ตกลงกันวาตรงน้ีเปนทางเดิน ก็เวนไวเปนชอง
วาง เราเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว

กิจการตางๆ ตองมีระเบียบหรือตองอาศัยวินัยมาจัดสรร
โอกาสท้ังน้ัน ท่ีเห็นไดงายๆ เชน เมื่อแพทยจะผาตัด  ศัลยแพทย
จะตองการวินัยมาก จะตองจัดระเบียบเคร่ืองมือท่ีใชตามลําดับ
การทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลงกันไวกอนวา ข้ันตอน
ใดจะใชเคร่ืองมือไหน และสงเคร่ืองมือใหถูกตอง คนน้ียืนตรงน้ี 
จังหวะน้ี ถึงเวลาไหนสงเคร่ืองมืออันไหน เพราะอยูในชวงของ
ความเปนความตาย พยาบาลท่ีจัดเตรียมเคร่ืองมือ ตองพรอมและ
ตองจัดใหถูกลําดับทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานน้ันตองเปนไป
ตามเวลาท่ีจํากัด

ฉะน้ัน ในกิจการท่ีย่ิงมีความสําคัญ มีความซับซอน มีความ
เปนความตายเขามาเก่ียวของ วินัยจะย่ิงตองมีความเครงครัดแมน
ยํามากย่ิงข้ึน 

ในสังคมวงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคมไมมี
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ความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะไปไหน
เวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววา ถาไปเวลาน้ี หรือผานสถานท่ี
จุดน้ันแลว อาจจะถูกทํารายได เมื่อคนไมกลาเดินทาง มีความ
หวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการดําเนินชีวิตของบุคคลก็
หมดความคลองตัว ทําใหขัดของไปหมด   

โดยนัยน้ี วินัยจึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบในชีวิตและ
สังคมข้ึน ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไรก็ไดผล

ฉะน้ัน การจัดวางวินัย จะตองคํานึงถึงความมุงหมายน้ีอยู
เสมอ เชน ตองตรวจสอบวา การจัดวางวินัยของเรามีความมุง
หมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวยใหชีวิตและกิจการงานเปนไปไดดวย
ดี เกิดมีโอกาส และทําใหมั่นใจวา เมื่อเราจัดระบบระเบียบเรียบ
รอยดีแลว โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเปนอยูและกิจ
การตางๆ จะเปนไปดวยความคลองตัว นําไปสูจุดหมายดีงามท่ี
ตองการ  

ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะทํา
ใหเกิดความขัดของวุนวายสับสน ฉะน้ัน เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือ
ความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย

ดวยเหตุน้ี วินัยจึงเปนเร่ืองสําคัญในสังคมประชาธิปไตย 
เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลาน้ี ในการท่ีจะใหมนุษยมา
สื่อมาแสดงออก เพ่ือนําเอาศักยภาพของตัวเองออกมารวมในการ
สรางสรรคสังคมอยางไดผล  

สรุปวา วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรรโอกาส
ใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก คลองตัว ไดผล มีประสิทธิ
ภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย  
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ความสําคัญของวินัย อยูท่ีการฝกคนใหมีศีล ศีลน้ันมีความ
สําคัญมาก เมื่อคนตั้งอยูในวินัยอยางท่ีเรียกกันวาเปนคนมีวินัย
แลว พระพุทธเจาตรัสวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในสิ่งท่ี
เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี ๗ ประการดวยกัน

ความมีวินัยหรือศีลน้ี เปนรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงิน
แสงทองน้ันอยางหน่ึง

พระพุทธเจาตรัสวา เมื่อพระอาทิตยจะอุทัย ยอมมีแสงเงิน
แสงทองข้ึนมากอน ฉนัใด ชีวิตท่ีดงีามจะเกิดข้ึน โดยมคีวามถึงพรอม
ดวยศีลหรือความมวิีนัยน้ี เปนสิง่บงบอกเบ้ืองแรกดวย ฉนัน้ัน ถาคน
ตัง้อยูในวินัยมศีลีแลว ก็มัน่ใจไดวาชีวิตท่ีดงีามจะเกิดข้ึน

เทากับวา พระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววา ศีลหรือความมี
วินัยเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนสัญญาณวามนุษยจะมีการ
พัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามตอไป

วิธีเสริมสรางวินัย

• สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน  
วิธีฝกวินัยท่ีดีท่ีสุดอาศัยธรรมชาติของมนุษย คือใชธรรม

ชาติของมนุษยมาเปนเคร่ืองชวย คือทําใหเปนไปตามธรรมชาติ 
หรือสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษยน้ันเอง

หมายความวา มนุษยท่ีดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปน้ี อยูกันดวย
ความเคยชิน ท่ีเราเปนอยูกันทุกวันน้ี เมื่อพบเห็นอะไรแลว จะ
ปฏิบัติการอะไรอยางไร เราทําไปตามความเคยชินกันเปนสวน
ใหญ  
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ความเคยชินเกิดจากอะไร ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติ
หรือตามธรรม คือความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิต
ของมนุษยน่ันเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไร อยางไร พอทําไปแลว
คร้ังสองครั้ง ก็เร่ิมมีแนวโนมท่ีจะชินอยางน้ัน และก็จะทําอยางน้ัน
ซํ้าไปซ้ํามาๆ จนชิน พอชินแลวก็ยึดมั่นแลวก็เกิดความพึงพอใจใน
พฤติกรรมท่ีเคยชินน้ัน

พอชินแลว ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ย่ิงยึดมั่นแลว ก็ย่ิงถอน
ยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําใหไม
ยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบน้ี ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา

ฉะน้ัน เราจึงตองถือโอกาส ใชความเคยชินของมนุษยให
เปนประโยชนแกตัวเขา 

เราตองยอมรับวา มนุษยท้ังหลายสวนใหญอยูดวยความ
เคยชิน จริงอยู มนุษยน้ันเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตอง
ยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนน้ี ตองใชความสามารถ และตองมี
ระบบในการฝก ซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ด
เหน่ือยพอสมควร ถาเขาลงเคยชินอยางไรแลว ก็แกยาก เรายอม
รับความจริงน้ีเสียกอน

เมื่อเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความ
เคยชินเปนการฝกข้ันแรก คือฝกใหเปนพฤติกรรมเคยชิน โดยถือวา
ตองสรางวินัย ใหเปนพฤติกรรมเคยชิน  

วิธีท่ี ๑ น้ีก็คือ เมื่อเขาเร่ิมตนชีวิต เขาสูสังคม เขาสูชีวิตใหม 
เขาสูหมูใหม เราก็ถือโอกาสตอนน้ัน โดยรูทันความจริงวา คนเรา
เมื่อมีชีวิตอยู เขาตองมีการเคลื่อนไหว เขาจะมีการเคลื่อนไหว คือ
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มีพฤติกรรมน้ัน ในเวลาท่ีเจอประสบการณ หรือมีสถานการณเกิด
ข้ึน ซ่ึงเขาจะตองมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง คือเขาจะ
ตองทําอยางใดอยางหน่ึง เคลื่อนไหวอยางใดอยางหน่ึง มีพฤติ
กรรมอยางใดอยางหน่ึง และเมื่อเขาทําอยางใดอยางหน่ึงลงไป
แลว เมื่อเขาเจอสถานการณอยางน้ันอีก เขาจะมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมอยางน้ันซํ้าอีก พอทําอยางน้ันหลายคร้ังเขา แลวเขาก็
จะชิน และพฤติกรรมอยางน้ันก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของเขา

กอนท่ีจะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินน้ัน ถาพฤติกรรมท่ีเขาทํา
คร้ังแรกเปนพฤติกรรมท่ีไมดี ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเร่ิมเสีย
โอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมน้ันจะกลายเปนพฤติกรรม
เคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีน้ีพอเคย
ชินแลว คราวน้ีเราก็ลําบาก แกไขยาก เขาก็จะมพีฤติกรรมเคยชิน
อยางน้ันติดตัวไป

ฉะน้ัน เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรม
ท่ีไมดี ไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ
พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน พอพฤติกรรมท่ีดีเขาไปเปน
ตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมน้ันไดแลว ก็มีแนวโนมวาพอ
เจอสถานการณอยางน้ันคร้ังท่ี ๒ เขาก็จะทําอยางน้ัน พอ ๓ - ๔ 
คร้ัง คราวน้ีลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวน้ีก็
สบายแลว

ฉะน้ัน จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัยซ่ึงไมตองลงทุน
ลงแรงอะไรมากน้ี ถาเราไมทําเราก็ตองเสียโอกาส ถึงอยางไรมันก็
ตองเคยชินไปทางใดทางหน่ึงอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดี
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เสียเลย ฉะน้ัน จึงเอาพฤติกรรมเคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการ
เบ้ืองตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 

หลักการน้ีใชไดดีกับเด็กๆ เพราะเขาเพ่ิงเขามาสูโลก ยังไมมี
พฤติกรรมเคยชินอะไรท้ังน้ัน เราก็เร่ิมใหอันท่ีดีเขาไปเสียกอนเลย 
ฉะน้ันตัวแบบจึงมาจากพอแม ถาพอแมมีวินัยดี ก็มีหวังวาลูกจะมี
วินัยดีดวย

เมื่อมีคนมาเขาสูชุมชนใหม มาโรงเรียนใหม ถาคนท่ีอยูกอน
ประพฤติกันอยางไร คนท่ีมาใหมก็พลอยตามไป ในเวลาท่ีมีสถาน
การณอยางน้ีๆ คนทํางานเกา หรือหัวหนาเคยทํากันอยางไร คนท่ี
มาเขางานใหม ก็จะทําตามอยางน้ัน แลวเขาก็จะเคยชิน ตอไปเขา
ก็จะทําอยางน้ัน มีพฤติกรรมอยางน้ัน โดยไมตองคิด ไมตองรูตัว

เพ ราะฉะ น้ัน  ถ า หั วหน า ง าน เป นคนมีปญญา  มี
สติสัมปชัญญะดี ก็รีบนําทางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในตอนแรก
ใหดี พอไดทําอยางใดแลว คนใหมน้ันก็จะติด เกิดเปนพฤติกรรมท่ี
เคยชิน เปนวินัย ก็สบายไปเลย

แตถาตอนแรกไมใชโอกาส มัวปลอยใหเขามีพฤติกรรมเคย
ชินอยางอื่นไปแลว คราวน้ีก็จะแกไขไดยาก ตองยุงยากลําบากใจ
เร่ือยไป

• ใชวินัยท่ีลงตัวแลว คือวฒันธรรม มาชวย   
วัฒนธรรมก็มาชวยในเร่ืองน้ี เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัย

อยางหน่ึงท่ีสรางวินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน เชน พอแมพาเด็กไป
ในสถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวนมาก พอแมไปเขาแถวรอคิว
เด็กก็ไปเขาแถวดวย พอเจอคร้ังแรก แกก็เขาแถว ตอไปคร้ังท่ี ๒ 
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เด็กก็เขาแถว ตอไปคร้ังท่ี ๓ ก็เขาแถว จากน้ันเด็กก็เขาแถวรอคิว
เอง โดยไมตองตัง้ใจฝก ไมตองไปสอนใหปากเปยกปากแฉะ วัฒน-
ธรรมเขาแถวก็มีมาเอง จากการถายทอดตามความเคยชิน น่ีคือ
วินัยท่ีกลายเปนวิถีชีวิต  

ถาในหมูคณะของเราปฏิบัติอะไรใหวินัยลงตัวเปนวัฒน-
ธรรมไปแลว  คนท่ีเขามาสูวัฒนธรรมน้ัน สูชุมชนนั้นใหม ก็จะเปน
ไปอยางน้ันเอง เพราะฉะน้ัน สําหรับพฤติกรรมเคยชินโดยวิธีของ
วัฒนธรรมน้ี ในสังคมท่ีเขาสรางสรรคถายทอดเร่ืองระเบียบวินัย
มากอน เขาก็ไดเปรียบ เพราะวาคนรุนหลังเขาสูวินัยโดยติดพฤติ
กรรมเคยชินไปเอง

แตถาเรายังไมมีวัฒนธรรมอยางน้ัน เราก็ตองอาศัยมีผูนําท่ีรู
หลักการอันน้ีแลวนําไปใช

อยางไรก็ตาม อันน้ีเปนวิธีพ้ืนฐานเทาน้ัน ตองพูดถึงวิธีอื่น
ตอไป

• สรางวินัยใหไดผล ดวยระบบสัมพันธขององครวม
การฝกวินัย(คือฝกใหเปนศีล)น้ัน จะไดผลดีตองอาศัยระบบ

ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ท่ีเก่ียวของ มาบูรณาการกัน
ดวย คือเปนระบบองครวมท่ีองครวมจะตองประสานกัน

หมายความวา ในการฝกฝนพัฒนามนุษยหรือการศึกษาน้ี
จะตองใหองคประกอบ ๓ สวน คือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และ
ดานปญญาประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ แลว
สิ่งท่ีฝกน้ันก็จะกลายเปนชีวิตจริงของเขา ฉะน้ัน เวลาเราฝกทํา
อะไรอยางหน่ึง จึงตองดูท้ัง ๓ ดาน คือ 
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๑. ดานพฤติกรรม ถาเขามีพฤติกรรมท่ีดีดวยความเคยชิน ก็
ดีแลว  

๒. ดานจิตใจ ถาเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการ
ทําพฤติกรรมน้ัน พฤติกรรมน้ันจะมั่นคงย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ัน ทาง
ดานจิตใจ จะตองคอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาตั้งอยูในวินัยดวย
ความสุข มีความพึงพอใจ  

๓. ดานปญญา ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา 
มองเห็นประโยชนของการกระทําหรือพฤติกรรมน้ัน ความรูความ
เขาใจน้ันก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจ ทําใหเขาย่ิงมีความ
พึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมน้ันย่ิงข้ึนไปอีก

ท้ังดานปญญาคือความรูความเขาใจน้ัน และดานจิตใจคือ
ความสุขความพอใจ ตางก็มาหนุนใหพฤติกรรมดีงามน้ันย่ิงหนัก
แนนมั่นคงลงตัว 

ฉะน้ัน องคประกอบสามสวนน้ีจึงเสริมซ่ึงกันและกัน พฤติ
กรรม สภาพจิตใจ และปญญา สามอยางน้ี จะตองพัฒนาดวยกัน

ถาทําไปท่ือๆ อาจจะกลายเปนการบังคับ ถาการบังคับเกิด
ข้ึน จิตใจของคนไมมีความสุข พอจิตใจของคนไมมีความสุข เขา
จะทําดวยความจําใจ และพรอมท่ีจะละเมิด แลวตอไปก็อาจจะ
เกิดปญหา

ทีน้ี ถาไมทําดวยปญญา ตอไปเขาเรียนรูไปทางอื่น เขาไม
เห็นเหตุผลในเร่ืองน้ี เขาก็สงสัย ทําใหเขาเกิดความลังเลท่ีจะทํา  
ฉะน้ัน ตองใหไดท้ัง ๓ สวน น่ีคือ ตองมีท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา จะ
ตองฝกวินัยใหไดองคประกอบสัมพันธกันพรอมท้ัง ๓ ดานน้ี
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• สรางวินัย โดยใชปจจัยอื่นชวยเสริม

วินัยจะทําใหเกิดความสุข และประพฤติปฏิบัติดวยความพึง
พอใจ โดยใชปจจัยอยางอื่นมาชวยอีกก็ได เชน มีกัลยาณมิตร

ขอยกตัวอยางวา ถาครูอาจารยนารัก ทําใหเด็กมีความอบ
อุนสบายใจ เด็กก็อยากจะเช่ือฟง ครูอาจารยท่ีเขารัก เคารพ และ
ศรัทธาน้ัน พอพูดอะไรลูกศิษยก็อยากทําอยูแลว และเขาก็มีความ
สขุท่ีจะทําตามดวย วินัยก็เกิดไดงาย

เพราะฉะน้ัน ศรัทธา และความรัก จึงเปนปจจัยสําคัญ 
ศรัทธาและความรักน้ีพวงอยูกับความมีกัลยาณมิตร แตอันน้ีท่ีจริง
เปนองคประกอบท่ีจะมาเสริม เอามาพูดแทรกเสียกอน เพ่ือยกตัว
อยางใหเห็น  

ความเปนกัลยาณมิตร เปนตัวเสริมในการสรางวินัยจาก
พฤติกรรมท่ีเคยชินได โดยทําหนาท่ีหนุนองคประกอบท้ัง ๓ ดาน
คือ

- เปนตนแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล)
- มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเอง พรอม
ท้ังศรัทธาและความสุข (จิตใจ)

- กัลยาณมิตร รูเหตุรูผล สามารถบอกไดวาทําอยางน้ันแลว
มีผลอยางไร ทําใหเด็กเขาใจเหตุผลและเห็นคุณคาในสิ่งท่ี
ทํา (ปญญา)
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• สรางวินัย ดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ

อีกวิธีหน่ึงซ่ึงเอาปจจัยดานจิตใจมานํา คือการต้ังเปนอุดม
คติในจิตใจ ทําใหใจมีความฝกใฝมุงมั่นอยางแรง เชน ชนชาติหน่ึง
ตั้งเปาหมายใฝฝนวา ชาติเราจะตองย่ิงใหญ มีช่ือเสียงปรากฏไป
ท่ัวโลกวาเปนชาติท่ีมีวินัย

เพ่ือใหชาติของเราย่ิงใหญ ขอใหคนของเราปฏิบัติอยางน้ีๆ
ดวยความท่ีมีเปาหมายอยางแรง เปนอุดมคติ ใฝตั้งใจจริง

อยางน้ี ก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได
แตวินัยแบบน้ีอาจจะทําใหเลยเถิด เชน ใชกิเลสรุนแรง ทํา

ใหคนมีความภูมิใจวา แหม หมูคณะของเราน่ียอดเลย การใชวิธี
การน้ี มักทําใหเกิดความคิดเปรียบเทียบ และมักจะนํามาปลุกใจ
กันวา หมูคณะของเรารักษาวินัย มีวินัยดี เห็นไหม เทียบกับโรง
เรียนอื่นโนน โรงเรียนของเรามีช่ือเสียง ใครๆ ก็นิยม ไปไหนก็มี
เกียรติ เราก็ภาคภูมิใจตัวเองวา โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนท่ีมีช่ือ
เสียง มีเกียรติ มีวินัย ถาใชวิธีเราอยางน้ี ทานเรียกวาเรามานะ 

“มานะ” ในระดับตนๆ น้ีเปนความภูมิใจ แตถาแรงไปจะ
กลายเปนดูถูกดูหมิ่นคนอื่น ตลอดจนเปนการแขงขันแยงชิงความ
เปนใหญ มุงความเดนความดัง ซ่ึงมีภัยอันตรายอยูดวย เพราะ
ฉะน้ัน ถาจะใชมัน ก็ใชไดแตในข้ันตน แลวตองรีบเปลี่ยนไปใช
ปจจัยตัวอื่นท่ีเปนฝายดี

ถาใชมานะตลอดไป จะกอใหเกิดปญหาในระหวางมนุษย 
คือรักษากลุมของตัวได แตทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับกลุม
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อื่น แลวทําใหเกิดสภาพจิตไมดี คือการดูถูกดูแคลน ความทะนง
ตัวหย่ิงลําพอง ตลอดจนการคิดกําจัดคนอื่นตอไปอีก ไมประกอบ
ดวยปญญาท่ีแทจริง

บางสังคม บางประเทศ บางกลุม ก็รักษาวินัยดวยมานะน้ี 
แมแตทําคุณความดีอื่นๆ ก็ดวยมานะน้ี เปนการทําตนใหอยูใน
ระบบการแขงขันไปในตัว อยางนอยก็ตองอาศัยความรูสึกภูมิใจ
เขาชวย และเมื่อภูมิใจในกรณีอยางน้ีแลว ก็มักจะตองพอง

วิธีน้ีทางธรรมจึงไมสนันสนุน ถาจะใช ก็ตองระวัง โดยรีบ
สรางปจจัยท่ีดีมาสืบทอดตอไปอยางท่ีกลาวแลว

• สรางวินัย โดยใชกฎเกณฑบังคับ
อีกวิธีหน่ึงคือ การสรางวินัยโดยใชกฎหมาย หรือกฎเกณฑ 

บังคับควบคุม โดยมีการลงโทษ
วิธีน้ีก็สรางวินัยได แตเปนวิธีท่ีไมดี และไมถูกตอง ไมเขากับ

หลักการของธรรม เปนวิธีการท่ีไมถูกธรรม คือไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ

มนุษยจะมายัดเยียดเอาศีลใสใหแกกันไมได ศีลเกิดจากการ
ฝกใหมีข้ึนในตัวคน

ฉะน้ัน การกดหรือบีบบังคับน้ี ถาอํานาจยังอยู ก็อยูได แต
พออํานาจท่ีกดบีบหมดไปเมื่อไร คนก็จะละเมิดวินัย คราวน้ีย่ิงปน
ปวนเสียหายหมด ฉะน้ัน ในสังคมท่ีอยูไดดวยกฎขอบังคับ แลวใช
อํานาจบีบบังคับกัน ถึงแมจะมีวินัยอยูได แตเมื่อไรอํานาจท่ีกดบีบ
น้ันหายไป สังคมน้ันก็ปนปวนอีก ไมไดผลอยางแทจริง  
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อยางไรก็ตาม การใชกฎเกณฑขอบังคับน้ี บางคร้ังไดผลใน
เมื่อกฎเกณฑน้ันไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีชวงเวลายาวพอ
ท่ีจะใหคนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัว

พอกลายเปนความเคยชินไปแลว ก็เขาสูกฎธรรมชาติตาม
วิธีแรก คือเปนวินัยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการสรางพฤติกรรมเคยชิน

มันกลายเปนเร่ืองของความเคยชินตามธรรมชาติ ท่ีมารับ
ทอดจากการใชอํานาจบีบบังคับ อันน้ันตางหากท่ีไดผล  

การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยใหคนมีศีล
น้ี มีวิธีท่ีจะทําใหไดผล โดยตองไมใหอยูแคเปนการใชอํานาจกด
บีบบังคับและลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึกสํานึก
วาเปนการฝก โดยใหเขารูเขาใจมองเห็นเหตุผลและประโยชนของ
การปฏิบัติตามกฎขอบังคับน้ันๆ

ความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการฝกน้ี จะทําใหเขาเกิด
มีความพึงพอใจหรือความเต็มใจข้ึนมาในระดับหน่ึงท่ีจะทําตาม 
และก็ทําใหไดผล ซ่ึงก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาท่ีแทจริง โดย
มีองคประกอบสามสวน คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญา 
เขามาประสานกัน
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วินัยในฐานะ
เปนองคประกอบของประชาธิปไตย

การฝกวินัยน้ี มีความหมายอีกอยางหน่ึงดวย คือเราถือวา 
วินัยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ถาไมมีวินัย 
ประชาธิปไตยก็ตั้งอยูยาก เพราะประชาธิปไตยเปนการปกครอง
ของประชาชน ประชาชนปกครองกันเอง

ประชาชนจะปกครองกันเองได ประชาชนทุกคนตองปกครอง
ตนเองได คนท่ีปกครองตนเองได คือคนท่ีมีวินัย คนท่ีไมมีวินัยจะ
ปกครองตนเองไมได เมื่อปกครองตนเองไมไดแลว จะไปรวมกัน
ปกครองเปนประชาธิปไตยไดอยางไร ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด  

สรุป ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชนที่แตละ
คนปกครองตนเองได  

การท่ีจะทําใหคนปกครองตนเองได ตองทําใหคนมีวินัย คือ
มีศีล หรือตั้งอยูในวินัย

แตสาเหตุของความขาดวินัยอยางหน่ึง มาจากปญหาเก่ียว
กับหลักการของประชาธิปไตยเสียเอง กลาวคือ มีองคประกอบอยู
อยางหน่ึงท่ีสําคัญมากของประชาธิปไตย คือ “เสรีภาพ”

ทีน้ี ถาคนเขาใจความหมายของเสรีภาพไมถูกตอง เสรี
ภาพนั้นก็จะมาขัดแยงกับวินัย

เหมือนกับในบางสังคม ท่ีมีปญหาการขาดวินัยเกิดข้ึน 
เพราะคนไปยึดถือเสรีภาพในทางท่ีผิด คือไมเขาถึงความหมาย
ของเสรีภาพ นึกวา เสรีภาพ คือการทําไดตามใจชอบ เพราะฉะน้ัน
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การตามใจตนเองได ทําตามใจชอบได ก็คือการมีเสรีภาพ แลว
บอกวา เสรีภาพคือองคประกอบของประชาธิปไตย เมื่อเขาใจเสรี
ภาพอยางน้ี วินัยก็มีไมได

กลายเปนวา คนพวกน้ี เอาขออางจากหลักการของ
ประชาธิปไตย มาทําลายประชาธิปไตย ฉะน้ัน เมื่อคนไมเขาถึง
สาระของประชาธิปไตย ก็เกิดความขัดแยงในตัวมันเอง น่ีคือการ
เขาใจความหมายของเสรีภาพผิด  

เสรภีาพ น้ัน ไมใชการทําตามชอบใจ เรามกัจะใหความหมาย
ของเสรีภาพในแงท่ีเปนการทําไดตามปรารถนา ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย หรือกติกาของสังคมบาง การทําไดตามพอใจเทาท่ี
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่นบาง แตน่ันยังไมใชความหมายท่ีเปนสาระ
ของประชาธิปไตย เปนเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติเทาน้ัน 

ท่ีจริง เสรีภาพ ในฐานะท่ีเปนหลักการอยางหนึ่งของ
ประชาธิปไตย ยอมมีความหมายท่ีสอดคลองกับความมุงหมาย
ของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยน้ัน เปนระบบการปกครองอยางหน่ึง การปก
ครองทุกอยางมีความมุงหมายเพ่ือจัดสรรสังคมใหอยูดีมีสันติสุข

เราเห็นวา ประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ใหบรรลุ จุดหมายน้ี  เราจึงตกลงกันใหมีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยใหประชาชนรวมกันปกครอง โดยทุกคนมีสวน
รวมในการปกครองน้ัน

ทีน้ี เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เราจึงตองให
ประชาชนมีเสรีภาพ เพ่ือใหประชาชนเหลาน้ันทุกๆ คน สามารถนํา



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗

เอาสติปญญาความรูความสามารถของเขาออกมารวมสรางสรรค
สังคม ถาคนไมมีเสรีภาพ สติปญญาความรูความสามารถของเขา
ก็ถูกปดก้ัน ไมมีโอกาสเอาออกมาใชในการรวมสรางสรรคสังคมได

โดยนัยน้ี เสรีภาพท่ีเปนหลักการของประชาธิปไตย จึงมี
ความหมายวา เปนการมีสิทธิและมีโอกาสท่ีจะนําเอาศักยภาพ
ของบุคคลแตละคน ออกมาชวยเปนสวนรวมในการเสริมสราง
ประโยชนสุขใหแกสังคม เสรีภาพท่ีแทจริงอยูท่ีน่ี

เสรีภาพท่ีเขาใจผิด ก็คือ การท่ีแตละคนจะเอาแตผล
ประโยชนเขาตัวเอง เสรีภาพกลายเปนมีความหมายวาฉันจะเอา
อะไร ก็ตองไดตามท่ีฉันตองการ

แตท่ีจริงน้ัน เสรีภาพมีไวเปนองคประกอบของประชาธิปไตย 
เพ่ือใหการปกครองน้ันสรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมไดจริง โดย
การจัดการเอื้ออํานวยโอกาสใหบุคคลแตละคนมาชวยกันเสริม
สรางสังคมได 

ถาบุคคลไมมีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปญญาของ
เขาก็ไมมีโอกาสท่ีจะมามีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม แตเมื่อ
เขามีเสรีภาพ สติปญญาความคิดเห็นท่ีดีของเขา ก็ออกมาชวย
สรางสรรคสังคมท่ีดีงามข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ

แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบ
แกงแยงผลประโยชนของปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพใน
ความหมายวา ฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางน้ี
ประชาธิปไตยก็อยูไมรอด  
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ฉะน้ัน จะตองมองความหมายของเสรีภาพใหมวา เสรีภาพ
คือการมีสิทธิแลวก็มีโอกาสและสามารถใชโอกาสน้ันนําเอาศักย
ภาพของแตละคน ออกมารวมสรางสรรคสังคม

อันน้ีเปนความหมายท่ีแทจริง เพราะสอดคลองกับความมุง
หมายของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนระบบการจัดตั้งเพ่ือสังคม  

เร่ืองความหมายของศัพทเหลาน้ี จะตองทําความเขาใจท้ัง
น้ัน เพราะมีความสําคัญ และสัมพันธซ่ึงกันและกัน ถาเราเขาใจ
พลาด การปลูกฝงคุณสมบัติตางๆ ก็คลาดเคลื่อนหมด

ฉะน้ัน การจะปลกูฝงวินัยไดสาํเร็จ จะตองสมัพนัธสอดคลอง
กับหลักการอื่นๆ ท่ีเปนองคประกอบท้ังหลายของประชาธิปไตย

ถาจะใหวินัยเปนองคประกอบของประชาธิปไตย ท้ังตัวมัน
เองและองคประกอบขออื่นๆ ของประชาธิปไตย ก็ตองมีความ
หมายท่ีถูกตอง แลวมาจับสัมพันธกันอยางสอดคลองกลมกลืน 
มันจึงจะประสานกันไปได

ฉะน้ัน เสรีภาพจึงเปนคําหน่ึง ท่ีจะตองเขาใจความหมายให
ถูกตอง

เม่ือเขาใจความหมายของเสรีภาพถูกตองแลว ก็จะเห็นวา 
วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ท่ีจะทําใหเสรีภาพของเราอํานวยผล
เปนประโยชนเกื้อกูลแกสังคมไดอยางแทจริง

แลวคนก็จะมีใจยินดีท่ีจะประพฤติตามวินัย ทําใหเกิดความ
เคารพกฎเกณฑกติกา คือ เคารพวินัยน่ันเอง
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ความหมายของวินัย
พัฒนาไปตามการพัฒนาของคน

กฎกติกา มีข้ึนมาเพ่ืออะไร กฎกติกาเปนเคร่ืองมือรักษา
สังคมและทําใหคนไดประโยชนจากสังคม เพ่ือชีวิตแตละชีวิตจะมา
อยูรวมกันดวยดี โดยมีโอกาสท่ีจะดําเนินไปไดอยางสะดวกคลอง
ตัวดังท่ีกลาวแลวต้ังแตตนวา วินัยเปนเคร่ืองจัดสรรโอกาส

เพราะฉะน้ัน กฎเกณฑกติกาโดยสาระท่ีแท จึงเปนเคร่ืองมือ
จัดสรรเอื้ออํานวยโอกาสน่ันเอง และมันจึงสัมพันธโดยตรงกับเสรี
ภาพ 

ฉะน้ัน เมื่อเราเร่ิมพัฒนาคน ความเขาใจความหมายของ
วินัย กฎ เกณฑ กติกา ก็จะคอย ๆ  พัฒนาไปดวย 

ตอนแรก คนไมมีความพรอม เพราะไมมีปญญา ไมมีความ
เขาใจเหตุผล พอเห็นกฎเกณฑกติกาของสังคม ก็เห็นเปนเร่ืองบีบ
บังคับตน กีดก้ันการท่ีตนจะทําอะไรตามชอบใจ

ฉะน้ัน สําหรับคนท่ียังไมพัฒนา วินัยจะมีความหมายเปน
เคร่ืองบังคับ ตลอดจนกีดขวางความพอใจของตัวเองของเขา ใน
ข้ันน้ี ปญญาก็ไมมี จิตใจก็ไมพรอม จําใจ ฝนใจ และข้ึงเคียด หรือ
ไมก็ทอแทเปนทุกข พฤติกรรมก็ขัดแยง 

ตอมา เมื่อเขาเร่ิมพัฒนาข้ึน และมองเห็นเหตุผล วินัยจะมี
ความหมายเปนเคร่ืองฝกมนุษย

ในข้ันน้ี เขามีปญญา พอท่ีจะรูเขาใจเหตุผลและคุณคาของ
กฎเกณฑกติกาน้ัน จิตใจก็ยอมรับ และอาจจะเต็มใจ หรือถึงกับมี
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ความสุขท่ีจะปฏิบัติตาม พฤติกรรมก็สอดคลอง 
ในท่ีสุด เมื่อมนุษยพัฒนาดีแลว วินัยจะเปลี่ยนความหมาย

เปนเร่ืองของส่ิงหมายรูรวมกัน สําหรับท่ีจะไดปฏิบัติถูกตอง วาจะ
ดําเนินชีวิตกันอยางไร จะอยูรวมกันอยางไร และจะดําเนินกิจการ
รวมกันอยางไร ซ่ึงจะตองลงตัวเปนอยางใดอยางหน่ึง จึงจะเปนไป
ดวยดี และน่ีคือความหมายท่ีแทของกฎเกณฑกติกา

เหมือนอยางพระอรหันตท้ังหลาย แมจะมีกฎเกณฑกติกา
มากมาย แตทานไมรูสึกเปนเร่ืองบังคับ ไมตองฝนใจ เพราะเขาใจ
เหตุผลและความมุงหมาย วาท่ีมีกติกากันน้ี ก็เพ่ือประโยชนในการ
อยูรวมกัน จะไดสะดวกคลองตัว เพราะไมอยางน้ันแลว ก็ไมรูวา
จะเอาอยางไร แลวก็จะขัดของ จะวุนวาย  

ยกตัวอยางเชนวา พระอรหันตมาอยูรวมกันในวัดสัก ๒๐ 
ทาน กระจายกันอยูองคละกุฏิ จะมาฉันพรอมกันเมื่อไร จะมา
ประชุมกันเมื่อไร ก็ตองวางขอตกลงเปนกติกา เชน ตั้งกติกาวา 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตีระฆัง ใหหมายรูวามาฉัน เมื่อมาแลวเวลาจะน่ัง 
ตกลงกันวาน่ังเรียงลําดับอยางน้ี ใครน่ังกอน น่ังหนา น่ังหลัง ก็
ตองเปนระเบียบวางไว จึงจะเรียบรอยสบาย

น้ีแหละเรียกวาเปนกติกาสังคม ซ่ึงแมแตพระอรหันตก็ตอง
วางไว แตสําหรับผูท่ีพัฒนาแลวอยางน้ี กฎเกณฑกติกาท้ังหลาย
กลายเปนเพียงเคร่ืองหมายรูรวมกัน เพ่ือจัดสรรความเปนอยูและ
กิจการใหเกิดมีโอกาสท่ีจะดําเนินไปอยางดีงามเรียบรอยคลองตัว 
และทานเหลาน้ันก็ยินดี เต็มใจท่ีจะปฏิบัติ

ในข้ันน้ี ทานผูปฏิบัติ มีปญญารูเขาใจเหตุผล ความมุง
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หมาย และคุณคาโดยสมบูรณ และสามารถปรับปรุงกฎเกณฑ
กติกาใหสอดคลองตามธรรมอยูเสมอ จิตใจคลอยไปตามอยาง
โปรงโลงผองใส พฤติกรรมก็สงบราบร่ืน 

ฉะน้ันจึงบอกวา ความหมายของวินัยเปลี่ยนไปตามการ
พัฒนาของมนุษย

- คนท่ียังไมพัฒนา ไมมีการศึกษา มองวินัยเปนเร่ืองของ
การบังคับ

- พอเร่ิมมีการพัฒนา ก็มองวาเปนเคร่ืองฝก เพ่ือชีวิตใน
สังคมท่ีดีงาม รับการฝกดวยใจยินดี เพ่ือใหชีวิตเจริญ
พัฒนา และสังคมมีสันติสุข

- พอพัฒนาดีแลว วินัยกลายเปนเคร่ืองหมายรูรวมกัน 
สําหรับการเปนอยูรวมในสังคม เพ่ือใหชีวิตและสังคม
ประสานสอดคลองและเก้ือกูลกลมกลืน  

ในสังคมประชาธิปไตยท่ีแท วินัยจะเปนอยางน้ี ถาเราไม
พัฒนาคน สังคมประชาธิปไตยซ่ึงอยูไดดวยกฎ เกณฑ กติกา ก็จะ
เกิดมีความขัดแยงกันระหวางความหมายของ เสรีภาพ กับ วินัย
แลวสังคมน้ันก็จะตองปนปวน

ถาจะใหคนมีเสรีภาพในความหมายวา ทําอะไรไดตามชอบ
ใจเทาท่ีไมละเมิดกฎหมาย หรือไมละเมิดสิทธิของผูอื่น มนุษยก็จะ
ตองวางกฎเกณฑกติกามากข้ึนๆ แลวคนก็จะตองอยูดวยกฎ

พออยูดวยกฎตอไปนานๆ เขา คําวา กฎ ก็กลายเปน กด
กลายเปนกดดัน หรือกดบีบบังคับ แลวกดไปกดมา ในท่ีสุดสังคม
ประชาธิปไตยก็ตองยุติดวยการเอากฎมากดแบบน้ี แลวก็หนีการ
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ใชอํานาจลงโทษไปไมพน ผลท่ีสุดก็กลายเปนเผด็จการดวยกฎ/กด
ฉะน้ัน ประชาธิปไตยน้ัน ในท่ีสุด ถาคนไมเขาถึงสาระของ

ประชาธิปไตย ก็จะกลายเปนเผด็จการชนิดหน่ึง คือเผด็จการดวย
กฎ อยางท่ีวามาแลว

องคประกอบรวมในการเสริมสรางวินัย

ขอทบทวนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา ความมีวินัย หรือตั้ง
อยูในวินัย ท่ีเรียกวาศีลน้ัน เปนแสงเงินแสงทองอยางหน่ึงของชีวิต
ท่ีดีงาม หรือเปน รุงอรุณของการศึกษา    

ไดบอกไวแลววา แสงเงินแสงทอง น้ีมี ๗ อยาง เหมือนกับ
สเปกตรัม คือ แสงน้ันประกอบดวยสีตางๆ ๗ สี แสงอาทิตยตอนรุง
อรุณ ก็ประกอบดวยแสงเงินแสงทอง ๗ ส ี กลาวคือองคประกอบ
สําคัญ ๗ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไว

ในท่ีน้ีจะไมพูดหมด เพียงแตใหหลักการวา องคประกอบ
อยางหน่ึงจะเกิดข้ึนโดยสัมพันธกับองคประกอบอื่น ซ่ึงจะมาชวย
เสริมกัน ฉะน้ัน ในการสรางวินัย เราก็อาศัยองคประกอบในชุดของ
มันน้ีมาชวยหนุน องคประกอบสําคัญท่ีเก่ียวของใกลชิดมาก ขอ
พูดในท่ีน้ี ๓ อยาง คือ 

๑. กัลยาณมิตร ความมีกัลยาณมิตรน้ีชวยมาก เพราะเปนผู
นําและเปนแบบอยาง เร่ิมตั้งแตการชวยสรางพฤติกรรมเคยชิน

กัลยาณมิตรเปนบุคคลท่ีมีการฝกฝนพัฒนาดีแลว ในความ
หมายหน่ึงก็คือ เขามีศีล มีวินัย ทําใหเด็กไดแบบอยางท่ีดี ถึงแม
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เด็กไมรูไมเขาใจ แตพอกัลยาณมิตรทําอะไร แกก็ทําตาม แกก็ได
พฤติกรรมเคยชินท่ีมีวินัยไปเอง

กัลยาณมิตร นอกจากใหแบบอยางท่ีดีในดานพฤติกรรมเคย
ชินแลว กัลยาณมิตรยังมีคุณสมบัติทางจิตใจดวย โดยมีคุณธรรม 
เชนเมตตา มีความรักความปรารถนาดี ทําใหเด็กศรัทธา เกิดความ
รัก อบอุนใจ สนิทใจ เมื่อคุณครูท่ีรักบอกใหทําอะไร เด็กก็ยินดี
ปฏิบัติตามดวยความรัก ดวยศรัทธา จิตใจก็อบอุน  มีความสุข  

นอกจากน้ัน คุณครูผูเปนกัลยาณมิตรก็มีปญญารูเหตุรูผล 
สามารถอธิบายใหเด็กรูดวยวา ท่ีเราทํากันอยางน้ี ประพฤติอยางน้ี 
มีเหตุผลอยางไร มีประโยชนอยางไร มีคุณคาอยางไร เด็กก็ได
พัฒนาปญญาไปดวย ทําใหพฤติกรรมย่ิงแนบแนนสนิท เพราะ
ฉะน้ัน องคประกอบขอกัลยาณมิตรจึงสําคัญมาก 

๒. ฉันทะ คือความรักดี ใฝดี ใฝรู ใฝสรางสรรค เด็กท่ีมี
ฉันทะจะใฝรูใฝสรางสรรค ปรารถนาในสิ่งท่ีดีงาม ตองการใหชีวิต
ของตนดีงาม ตองการใหทุกสิ่งท่ีตนเขาไปเก่ียวของดีงามไปหมด 
ตองการใหสังคม ชุมชน โรงเรียนของตนดีงาม อยากใหช้ันเรียน
เรียบรอยดีงาม อยากใหความดีงามเกิดข้ึนในชีวิตในสังคม ความ
ใฝดีคือฉันทะน้ีสําคัญมาก จัดเปนแสงเงินแสงทองอีกอยางหน่ึง

ในขอแรก เด็กยังตองอาศัยกัลยาณมิตร ซ่ึงเปนปจจัยภาย
นอก แตพอฉันทะเกิดข้ึน เด็กก็ไดปจจัยภายในตัวเอง ตอนน้ีเด็กมี
แรงจูงใจใฝดีใฝสรางสรรคอยูในตัว เด็กจะอยากทําทุกอยางท่ีดี
งามและทําทุกอยางท่ีตนเขาไปเก่ียวของใหดีไปหมด

วินัยน้ัน เปนเคร่ืองทําใหสังคมดีงาม ทําใหชีวิตดีงาม พอ
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เด็กรูอยางน้ี เขามีความใฝดีอยูแลว ก็ปฏิบัติตามหรือฝกตัวตาม
วินัยน้ันทันที  

คนท่ีมีฉันทะน้ี อยากใหทุกสิ่งท่ีตนเขาไปเก่ียวของอยูใน
ภาวะท่ีดีท่ีสุดของมัน เมื่อเห็นเพ่ือนมนุษย ก็อยากใหเพ่ือนมนุษย
น้ันอยูในภาวะท่ีดีท่ีสุดของเขา ความมีฉันทะตอเพ่ือนมนุษยก็
แสดงออกเปนเมตตา คืออยากใหเพ่ือนมนุษยอยูในภาวะท่ีเอิบอิ่ม
แข็งแรงสมบูรณมีความสุขอยางดีท่ีสุดของเขา

ฉันทะน้ีดีอยางย่ิง จึงตองสรางข้ึนมา ถาฉันทะเกิดข้ึน ก็เปน
แสงเงินแสงทองของชีวิต ไมวาจะปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอะไร 
ก็มีหวังสําเร็จ ถาฉันทะเกิดข้ึน 

๓. อัตตสัมปทา แปลวา การทําตนใหถึงพรอม หรือการทํา
ตนใหเพียบพรอมสมบูรณ หมายถึงการทําตนใหเขาถึงความพรอม
สมบูรณแหงศักยภาพของตน คือตองการจะพัฒนาตนเองให
สมบูรณ หรือตองการทําชีวิตของตนใหถึงความสมบูรณ ซ่ึงจะเกิด
เปนจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตน หรือจิตสํานึกในการศึกษา

เมื่อเด็กมีจิตสํานึกในการศึกษา มีจิตสํานึกในการพัฒนาตน 
หรือจิตสํานึกในการฝกตน หรือจิตสํานึกในการเรียนรูข้ึนมาเมื่อไร 
ก็มีหวังท่ีจะกาวหนา เพราะเขาพรอมท่ีจะรับและบุกฝาเดินหนาไป
ในสิ่งท่ีดีงามทุกอยาง

ฉันทะน้ันใฝดีอยูแลว คราวน้ียังแถมมีจิตสํานึกในการท่ีจะ
ฝกฝนพัฒนาตนอีก เด็กจะเรียนรูวามนุษยเราน้ีไมเหมือนสัตวท้ัง
หลายอื่น มนุษยเปนสัตวท่ีตองฝกตองพัฒนา เราจะตองฝกฝน
พัฒนาตน  
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พระพุทธศาสนาสอนวา มนุษยเปน “ทัมมะ” คอืเปนสตัวท่ีจะ
ตองฝกหรือฝกได พระพุทธเจามีพุทธคุณขอหน่ึงวา อนุตตโร ปุริส-
ทัมมสารถิ ซ่ึงเราทองกันแมน แปลวา ทรงเปนสารถีฝกทัมมะ คือ
ฝกบุคคลหรือสัตวท่ีตองฝก ผูยอดเย่ียม

มนุษยเราน้ี จะดี จะประเสริฐ ก็ดวยการฝก มนุษยมีศักย
ภาพในการฝกสูงสุด ฝกแลวจะประเสริฐจนเปนพุทธะก็ได ซ่ึงแม
แตเทวดาและพระพรหมก็นอมนมัสการ

ฉะน้ัน มนุษยจะตองมีความภูมิใจและม่ันใจในศักยภาพน้ี 
โดยมีจิตสํานึกในการฝกตนและจะตองพยายามฝกตน

พอสรางจิตสํานึกในการฝกตนข้ึนมาไดแลว ก็สบาย จิต
สํานึกในการฝกตนน้ีเปนแกนของการศึกษา ไมวาจะเจออะไร ก็จะ
มองเปนเวทีของการฝกตนไปหมด งานการ วิชาการ บทเรียน หรือ
ประสบการณ สถานการณอะไรก็ตาม เขาจะมองเปนเคร่ืองฝกตัว
ไปหมด

เมื่อเด็กมีตัวอัตตสัมปทาแลว เราก็สบายใจได คราวน้ีไม
ตองไปจํ้าจ้ีจํ้าไชอะไรอีก เขาเจออะไรเขาจะมองเปนโอกาสท่ีจะฝก
ตน ท่ีจะทําใหเขาไดเรียนรู เขาจะสูหมด งานยาก วิชาการยาก เขา
จะชอบ เพราะอะไรก็ตามท่ียาก ก็จะย่ิงชวยใหเขาไดฝกตนมาก

คนท่ีมีจิตสํานึกในการฝกตน เจออะไรยาก ย่ิงว่ิงเขาหา สวน
คนท่ัวไปท่ีไมมีจิตสํานึกน้ี พอเจองานยาก เจอวิชายากก็ถอย แลว
ก็มีแตผลรายตามมา คือ

๑. ไมเต็มใจทํา เกิดความทอแท ทอถอย แลวก็ขาดความสุข  
เสียสุขภาพจิต

๒. ไมตั้งใจทํา ก็เลยทําอะไรไมคอยไดผล  
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สวนคนท่ีมีจิตสํานึกในการฝกฝนพัฒนาตน พอเจออะไรท่ี
ยาก ก็มองเห็นวาเปนเคร่ืองฝกตัวท่ีจะทําใหพัฒนาตนไดมาก และ
เกิดความรูสึกวา ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก

ระหวางของยาก กับของงาย เด็กพวกน้ีจะเขาหาของยาก 
เพราะย่ิงยาก ย่ิงไดมาก ทําใหฝกตนไดดี เขาจะมองเห็นวา ถาเรา
ผานสิ่งท่ียากไดแลว เราก็จะทําสิ่งท่ีงายไดแนนอน และจะทําให
เราไดสะสมประสบการณความชํานาญในการทํางานเพ่ิมข้ึนๆ

ผลดีท่ีเกิดข้ึน คือ  
๑. มีความ เต็มใจ พอใจ ยินดีท่ีจะทํา ซ่ึงทําใหเขามีความสุข
ในการท่ีจะทํางาน หรือเลาเรียนศึกษา 

๒. มีความ ต้ังใจ ซ่ึงทําใหทําไดผล  
พูดสั้นๆ วา งานก็ไดผล คนก็เปนสุข น้ีคือสิ่งท่ีพึงปรารถนา

ในการทํางาน   
ถาปลูกจิตสํานึกในการฝกตนน้ีข้ึนมาแลว วินัยก็จะมีความ

หมายเปนการฝกตน ซ่ึงทําใหการฝกวินัยเปนเร่ืองงาย ไมใชเร่ือง
ลําบากอะไร

เปนอันวา ตองสรางจิตสํานึกในการฝกตนน้ี เพ่ือทําใหเด็กสู
กับสิ่งท่ียาก และเขาหาสิ่งท่ียาก โดยมีความเต็มใจ และความสุข
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วินัย ในระบบการสรางสรรคอภิบาลโลก

วินัยน้ัน เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติดวย

เร่ืองน้ีเปนไปตามหลักการท่ีแยกเปนธรรมฝายหน่ึง กับวินัย
ฝายหน่ึง ตามหลักการน้ี มนุษยเราดําเนินชีวิตอยูในโลก โดยมี
ความเก่ียวของสัมพันธท่ีแยกงายๆ เปน ๒ สวน คือ  

๑. ในสถานะท่ีเปนบุคคล เรามีความสัมพันธกับมนุษยดวย
กัน รวมท้ังความจริงตามสมมติของกฎมนุษย 

๒. ในสถานะท่ีเปนชีวิต เรามีความสัมพันธกับธรรมชาติ 
และความจริงของกฎธรรมชาติ   

ในดานหน่ึง ความสัมพันธระหวางมนุษย เราก็ตองรักษาให
ดี แตพรอมกันน้ันอีกดานหนึ่ง ความสัมพันธถูกตองกับโลกของ
ธรรมชาติ เราก็ละเลยไมได เพราะถึงอยางไร ท้ังชีวิตเราและคนอื่น
ทุกคน รวมท้ังสังคมท้ังหมด ก็ตองอยูภายใตกฎธรรมชาติท้ังน้ัน 
เราจะตองมีความสัมพันธท้ังสองดานน้ีใหถูกตอง เพ่ือใหชีวิตท่ีดี
งามดําเนินไปดวยดี บุคคลก็มีความสุข และสังคมก็อยูเรียบรอย

ถาเราเอาแตความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ละเลย
หลักการแหงเหตุและผลตามความจริงของกฎธรรมชาติ ความอยู
ดีน้ีก็ไมสมบูรณไมมั่นคง สังคมก็จะปนปวนภายหลัง หรือจะเอา
แตความจริงของกฎธรรมชาติอยางเดียว ละเลยความสัมพันธท่ีดี
งามและความเก้ือกูลมีนํ้าใจตอกันระหวางมนุษย โลกก็แหงแลง 
แลวก็จะทําใหอยูกันไมเปนสุขเทาท่ีควรอีก
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เพราะฉะน้ัน จะตองคํานึงท้ัง ๒ ดาน คือ มนุษยจะตอง
รักษาท้ังความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง และรักษาความ
สัมพันธกับกฎธรรมชาติไว

ดวยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงประทานหลักเกณฑท่ีทําใหเกิด
ดุลยภาพ ซ่ึงเมื่อเราปฏิบัติตาม ก็จะเกิดระบบองครวมท่ีสมบูรณ
ข้ึน เปนดลุยภาพระหวางความสัมพันธในหมูมนุษยเอง กับระบบ
ของความสัมพันธกับธรรมชาติน่ันเอง

ความสัมพันธน้ี โดยสรุปก็คือ
ก) เราจะตองรักษาความสัมพันธท่ีดีงามระหวางมนุษยดวย

กันเอง คือตัวเรากับมนุษยคนอื่น วาเราจะตองมีความเก้ือกูลชวย
เหลือมีนํ้าใจตอกัน ในสถานการณ ๓ อยาง คือ  

๑. ในยามท่ีเขาอยูเปนปกติสุข เราก็มีไมตรีจิตมิตรภาพ มี
ความปรารถนาดี เรียกวา เมตตา  

๒. ในยามท่ีเขาตกต่ําลง เดือดรอนเปนทุกข ประสบปญหา 
เราก็เห็นใจ พลอยหว่ันใจดวย ปรารถนาจะชวยเหลือปลดเปลื้อง
ใหเขาพนจากความทุกข เรียกวา กรุณา 

๓. ในยามท่ีเขาข้ึนสูง ประสบความสําเร็จ ไดดีมีสุข เราก็มี
ความยินดีดวย พลอยสงเสริมสนับสนุน เรียกวา มุทิตา   

สําหรับมนุษยเราก็มี ๓ สถานการณน่ีแหละ และทางธรรม
ทานก็ใหหลักท่ีจะปฏบัิติไวพรอม คือ ยามปกติ เราก็ใชเมตตา ใน
ยามท่ีเขาตกต่ํา เราก็ใชกรุณา ยามเขาข้ึนสูง เราก็ใชมุทิตา น่ีคือ
ความสัมพันธระหวางมนุษย 

อยางไรก็ตาม ตองระวังไมใหความสัมพันธระหวางมนุษยไป
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กระทบตอตัวธรรม ตัวหลักการ ตัวความจริงความดีงามท่ีเปนเหตุ
เปนผลในกฎธรรมชาติ ตลอดจนความจริงความดีงามตามกฎ
เกณฑแหงเหตุผลท่ีมนุษยไดมาจัดวางเปนกฎในหมูมนุษยคือวินัย

หมายความวา ถาความสัมพันธระหวางมนุษยน้ีไปกระทบ
ตอตัวหลักการท่ีเปนตัวธรรม หรือวินัยท่ีพูดไปแลว เราจะตองหยุด
ความสัมพันธระหวางมนุษยใน ๓ ขอขางตนน้ัน เพ่ือเปดโอกาสให
แกการทําหนาท่ีของธรรมวินัย

อันน้ีเปนจุดท่ีสําคัญมาก คือจะตองใหตัวธรรมตัววินัยน้ันได
แสดงหลักแสดงผลออกมา หมายความวา มนุษยจะตองปฏิบัติ
ตามตัวหลักการตัวกฎเกณฑ ท่ีเปนความจริง หรือท่ีตกลงไว คือตัว
ธรรม ตัววินัยน้ัน

ตอนน้ี กฎเกณฑแหงจริยธรรม และหลักการแหงความจริง
ความถูกตองความดีงาม ตลอดจนกฎหมายกติกาสังคม จะตอง
ออกมาไดรับการปฏิบัติ น้ีคอืสถานการณท่ี ๔ ซ่ึงวางลงเปนหัวขอ
ได คือ 

๔. ในกรณีท่ีความสัมพันธชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวาง
บุคคลในขอ ๑-๒-๓ จะสงผลกระทบเสียหายหรือทําลายหลักการ
แหงความจริง ความถูกตองความดีงาม ความเปนธรรม ความ
ชอบธรรม ในธรรมดาแหงธรรมชาติ (ธรรม) ก็ดี ท่ีบัญญัติจัดวาง
เปนกฎหมาย กฎเกณฑกติกาในสังคมมนุษย (วินัย) ก็ดี เราจะ
ตองหยุดหรือระงับการปฏิบัติในขอ ๑-๒-๓ เสีย และปลอยใหมี
การปฏิบัติตามหลักการแหงธรรมและวินัย เพ่ือใหธรรมต้ังอยูใน
โลกตอไป
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การปฏิบัติในกรณีน้ี คือการมีทาทีเปนกลาง โดยวางเฉยตอ
บุคคล ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงขัดขวางการแสดงผลของธรรม
หรือวินัย คือใหบุคคลน้ันรับผลตามธรรมตามวินัย เรียกวา อุเบกขา

ถามนุษยมีความสัมพันธท่ีดีระหวางกันอยางเดียว โดยไม
คํานึงถึงหลักการแหงธรรมวินัย ก็จะเกิดผลราย คือมีการชวยเหลือ
กันระหวางบุคคลจนกระท่ังมองขามกฎเกณฑกติกาของสังคม

อันน้ีจะเห็นไดในบางสังคม ท่ีเนนความสัมพันธระหวาง
บุคคลเปนใหญ คนมีนํ้าใจตอกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกันมาก จนแม
แตจะละเมิดกฎเกณฑกติกา ก็ไมเอาใจใส มองขามไปเลย ไม
ปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาเหลาน้ัน ทําใหหลักการ ท้ังในความจริง
ของธรรมชาติ และในสังคมมนุษย ท่ีเรียกวา ธรรมวินัย เลือนลาง
จางหายลงไป กลายเปนวา หมูมนุษยไมปฏิบัติตามธรรมและวินัย 
เหมือนกับรวมกันหรือสมคบกันทําลายตัวธรรมตัววินัยลงไปเสีย 
แลวผลรายก็จะเกิดแกสังคมของมนุษยเองในระยะยาว  

ในทางตรงขาม ถาเราจะเอาแตกฎเกณฑกติกา ละเลยการ
ชวยเหลือเก้ือกูลระหวางบุคคล มีความสัมพันธระหวางบุคคลนอย 
คนไมเอาใจใสกัน ก็จะกลายเปนระบบตัวใครตัวมัน ทุกคนรับผิด
ชอบตอกฎเกณฑกติกา ตอหลักการ ตอตัวธรรม ตัววินัย กฎหมาย
หรือกติกาวาอยางไร ก็ทําตามน้ัน คุณจะทําอะไร คุณก็ทําไป แต
อยาใหผิดกฎผิดระเบียบนะ ฉันจัดการทันที ในระหวางน้ีตัวใครตัว
มัน ไมเก้ือกูล ไมชวยเหลือ ไมมีนํ้าใจ

ในสังคมแบบน้ี ก็เอียงไปอีก ชีวิตแหงแลง ขาดความอบอุน 
มนุษยจะมีความเครียด จิตใจไมสบาย และถาขาดความสัมพันธ
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ระหวางมนุษยจนเกินควรถึงขีดหน่ึง คนจะเร่ิมเกิดโทสะ แคนเคือง
วาไมมีใครเอาใจใสกันเลย ไมชวยเหลือกันเลย คราวน้ีไมเอาละ 
หลักการกฎเกณฑกติกาก็ทําลายมันเลย ก็เสียอีก

ฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีดุลยภาพระหวางความ
สัมพันธในหมูมนุษย กับความสัมพันธกับกฎธรรมชาติ ซ่ึงถารักษา
ไวใหพอดี สังคมก็จะสมดุล โลกมนุษยก็มีสันติสุข 

ท่ีวามาน้ีเก่ียวของกับวินัยตรงไหน ก็ตรงท่ีวาวินัยน้ันอยูใน
สวนของกฎเกณฑกติกาท่ีเน่ืองมาจากธรรม

หมายความวา เราจะตองใหความสําคัญแกวินัย ท่ีเปน
มาตรฐานของสังคม เชน กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา และระเบียบ
ตางๆ อยาใหความสัมพันธระหวางบุคคลไปเดนเหนือวินัย  

ในบางสังคม เหตุสําคัญท่ีวินัยไมสามารถเกิดข้ึนก็เพราะวา
ประชาชนเอาความสัมพันธระหวางบุคคลมากเกินไป มีการ
อุปถัมภกัน ชวยเหลือกัน จนกระท่ังคนจํานวนหน่ึงท่ีไมพัฒนาตน 
ก็ไดแตคอยรอพ่ึงพาคนอื่น เพราะสามารถหวังความชวยเหลือจาก
ผูใหญ ญาติมิตร เพ่ือนฝูง เปนตนได เราไมตองทําก็ได เด๋ียวคน
น้ันคนน้ีก็มาชวยเอง เราทําผิดหนอยไมเปนไร เด๋ียวไปบอกเจา
นาย ถึงอยางไรทานก็เมตตา ก็เลยไมตองปฏิบัติตามกฎของสังคม

ในกรณีอยางน้ี การชวยเหลือเก้ือกูลท่ีเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปนตัวเดนเกินไป สังคมก็เสียดุลยภาพ เพราะคน
ขาดอุเบกขา กฎเกณฑกติกาหลักการ ท้ังตามธรรมชาติและของ
สังคมคือตัวธรรมวินัย ถูกละเลย  

สวนในบางสังคม ความสัมพันธมีนํ้าใจชวยเหลือกันระหวาง
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บุคคลน้ี เขาไมเอาใจใส เขาเอาแตหลักการและตัวกฎเกณฑกติกา 
เร่ืองตัวคนไมเก่ียว ทุกคนรับผิดชอบตัวเอง วาไปตามกฎ จน
กระท่ังเลยเถิด ก็กลายเปนตัวใครตัวมันอยางท่ีวาแลว 

ฉะน้ัน การปฏิบัติในเร่ืองน้ีจึงยาก ธรรมยากตรงน้ีแหละ คือ
ตองคอยระวังวาทําอยางไรจึงจะเกิดความพอดี น้ีคือความพอดี
อยางหน่ึงท่ีเปนมัชฌิมาปฏิปทา ไดแกดุลยภาพ  ระหวางความ
สัมพันธระหวางมนุษย กับความสัมพันธกับกฎธรรมชาติ และอันน้ี
ก็คือหลักพรหมวิหารน่ันเอง

พรหมวิหาร ประกอบดวย   
๑. เมตตา ความรักความปรารถนาดี มีไมตรีกัน ยามปกติ
๒. กรุณา ความพลอยหวั่นใจเห็นใจ อยากชวยเหลือ ยาม

เขาตกตํ่าเดือดรอน 
๓. มุทิตา ความพลอยยินดี อยากสงเสริมสนับสนุน ยามเขา

ข้ึนสูความดีงามความสุขความสําเร็จ 
๔. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง ไมกาวกายแทรกแซง เมื่อ

เขาจะตองรับผิดชอบ ตามธรรม ตามวินัย 
สามขอแรก วางไวสําหรับรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล

ในหมูมนุษย ท่ีบอกสั้นๆ วา ยามเขาอยูดีเปนปกติ เรามีเมตตา
ไมตรี ยามเขาตกต่ํา เรามีกรุณา ยามเขาไดดีมีสุข เราก็มีมุทิตา

น้ีเปนความสัมพันธระหวางมนุษย ซ่ึงถาสังเกตจะเห็นวา
เปนเร่ืองท่ีหนักไปทางดานความรูสึก แทบไมตองใชปญญา  

แตพอความสัมพันธระหวางมนุษย น้ีสงผลเสียหายไป
กระทบตอตัวธรรม ตัววินัย ตัวหลักการ ตัวกฎกติกาข้ึนมา เราตอง
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หยุดความสัมพันธระหวางบุคคล เพ่ือรักษาตัวธรรมตัววินัยน้ันไว 
ตอนน้ีไมใชความรูสึก แตตองใชปญญามาก เอาความรูมาปรับ
หรือแมแตระงับความรูสึก

ดังท่ีเคยยกตัวอยางบอยๆ เชนวา เด็กคนหน่ึงไปประสบ
ความสําเร็จในการลักขโมยเงินเขา ไดเงินมา ๓,๐๐๐ บาท

ตามหลักของความสัมพันธระหวางบุคคล ดวยเมตตา 
กรุณา มุทิตา ถาเราเอาแค ๓ ขอ เราตองแสดงขอไหน เราก็ตอง
แสดงมุทิตา พลอยยินดีดวย ช่ืนชมกันใหญวา หนูเกงนะ โชคดีนะ 
คราวหนาขอใหไดมากกวาน้ี สนับสนุนเลย มุทิตาในกรณีอยางน้ี
ผิดใชไหม  

มุทิตาในกรณีขางตนน้ัน ไมถูกตอง เพราะวาความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลไปทําลายหลักธรรมและวินัยของสังคม ฉะน้ันจึง
ตองหยุดความสัมพันธระหวางบุคคลไว แลวใหปฏิบัติตามธรรม
วินัย คือดําเนินการตามหลักการ กฎเกณฑ กติกา

ถาหมูมนุษยปฏิบัติอยูในดุลยภาพอันน้ี สังคมก็จะไมเสีย
หลัก และจะดํารงอยูไดดวยดี 

เปนอันวา การท่ีจะรักษาวินัยไวได เราจะตองใหความ
สัมพันธระหวางบุคคลมีขอบเขต มิฉะน้ัน วินัยก็จะสําเร็จยาก  
วินัยจึงอาศัยพรหมวิหารขอท่ี ๔ คือ อุเบกขา  

อุเบกขา คือตองวางทีเฉยดู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง ไม
ชวยเหลือสงเสริมบุคคลใหเสียกระบวนการของธรรมวินัย ใหหลัก
การหรือกฎเกณฑแหงธรรมและวินัยไดแสดงตัวของมันออกมา
ดวยปฏิบัติการแหงปญญา ท่ีเรียบสงบ ไมหว่ันไหวไปตาม
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ความรูสึก
อุเบกขา แปลวา วางทีเฉยดู ไมใชเฉยท้ิง ไมใชเฉยเมย ไมใช

เฉยเมิน แตเฉยมอง คือคอยมองดูอยู ถาเกิดการพลาดพลั้ง 
เพลี่ยงพล้ําเมื่อใด ก็พรอมท่ีจะเขาไปแกไขทันที ถาถึงเวลาตอง
ชวยเหลือเมื่อไร ก็เขาไปชวยเหลือทันที

แตท่ีเฉยมอง ก็เพราะจะเปดโอกาสใหการปฏิบัติจัดการ
ตางๆ ดําเนินไปตามความรับผิดชอบของเขา ตอตัวหลักเกณฑ
กติกาแหงธรรมและวินัย 

อุเบกขาน้ีเขาใจผิดกันมาก และปฏิบัติไดยากกวาขออื่นๆ  
สามขอแรกหนักในดานความรูสึก ปฏิบัติไดโดยแทบไมตองใช
ปญญาเลย แสดงไปตามสถานการณท่ีปรากฏ แตอุเบกขาน้ียาก 
ตองมีปญญา

ดังคําแปลของมันท่ีวา คอยมองดูอยู มาจาก อุป = คอย เขา
ไป ใกลๆ และ อิกข = มอง จึงแปลวา คอยมองดูอยู หรือดูอยู
ใกลๆ หมายความวา เฉยมอง ไมใชเฉยเมย ไมใชเฉยเมิน

ท่ีเฉยมอง ก็หมายความวา ไมขวนขวายชวยเหลือบุคคลน้ัน
ใหเปนการกาวกายแทรกแซงกระบวนการของธรรมและวินัย 
เพราะตองการจะใหมีการปฏิบัติไปตามธรรมและวินัย แตก็ไม
เพิกเฉยทอดท้ิง

ถาเราเปดโอกาสใหคนไดรับผิดชอบตอการกระทําของเขา
ตามหลักขออุเบกขาน้ี ก็จะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางวินัย ซ่ึง
ทําใหสังคมมีดุลยภาพ

เมือ่คนมคีณุสมบัตท้ัิง ๔ ประการน้ี ก็เรียกวาม ีพรหมวิหาร ซ่ึง
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แปลวาธรรมประจําใจของพระพรหม บุคคลน้ันจะเปนผูอยูใน
ฐานะเปนพรหม  

พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยทุกคนควรทําตัวใหเปนพรหม
พระพรหมน้ัน ตามหลักคําสอนของศาสนาพราหมณถือวา

เปนผูสรางโลก และบํารุงเลี้ยงรักษาโลกไว พูดสั้นๆ วาเปนผูสราง
สรรคและอภิบาลโลก

พระพุทธศาสนาสอนวา อยาไปรอพระพรหมท่ีเปนเทพเจา
น้ันเลย ถาเรารอพระพรหมน้ัน เราอาจจะมัวเพลินกับการกอความ
ยุงยากเดือดรอนวุนวาย ทําลายโลก แลวก็รอใหพระพรหมมาสราง
โลกใหมอยูเร่ือยไป  

พระพุทธเจาสอนใหเราทุกคนเปนพรหม เมื่อเราเปนพรหม
แลว เราจะไดชวยกันสรางโลกน้ี แลวเราทุกคนก็มาชวยกันบํารุง
รักษาทําใหโลกน้ีอยูดวยดี เจริญมั่นคง

เมื่อเรามีคุณสมบัติ ๔ ประการน้ี เราจะเปนพรหม เพราะทุก
คนจะเปนผูท่ีสรางสรรคอภิบาลโลกน้ี ดํารงรักษาโลกน้ีใหอยูใน
สันติสุข

มนุษยท่ีเปนพรหม ก็คือมนุษยท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
๔ ประการ อันเรียกวาพรหมวิหาร ท่ีจะรักษาความสัมพันธอันดี
งามระหวางมนุษยไวได โดยมีดุลยภาพพอดีกับการรักษาความ
สัมพันธกับกฎธรรมชาติ

เมื่อปฏิบัติไดดังวาน้ี มนุษยเองก็อยูรวมกันดวยดี และหลัก
ความจริงแทท่ีเปนตัวธรรม พรอมท้ังกฎท่ีมนุษยไดจัดวางข้ึนเปน
วินัย ซ่ึงเปนระเบียบระบบในหมูมนุษย ก็คงอยูไดดวย




