
มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญา
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ) ผศ.ดร.

อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. บทน�า
 ในสังคมไทยปัจจุบันมีความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดศีล ๕ เป็นจ�านวนมาก ความเสียหาย

จากการกระท�าผิดศีลปีหนึ่งมีจ�านวนหลายแสนหลายล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ในสังคมไทยมีพระสงฆ์ผู้สอน

เร่ืองศีลจ�านวนกว่าสองแสนรปู มวีดัวาอารามกว่าสองหมืน่แห่ง และมข้ีอมลูว่าชาวไทยนบัถอืพระพทุธ-

ศาสนากว่าเก้าสบิห้าเปอร์เซน็ต์ ชาวพทุธไทยได้สมาทานศลี ๕ ทกุครัง้ทีจ่ดัพิธกีรรมท้ังในวนัธรรมสวนะ

และวันธรรมดา ตลอดถึงวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันส�าคัญดังกล่าวสมาทานศีล ๕ มากกว่า  

๓ ครั้ง บางคนก็สมาทานศีล ๘ แต่ปรากฏว่าในแต่ละวันมีข่าวเกี่ยวกับคนไทยละเมิดศีลหรือท�าผิดศีล

วันละหลายกรณี ดังเช่นข่าวต่อไปนี้ 

ข่าวที่ ๑

 ต�ารวจจับยึดยาเสพติด ยึดอีก ๒ ลอต ยานรกรายใหญ่ ยาบ้า ๕ ล้านเม็ด ไอซ์รวม ๓๑๙ กก.  

สืบนครบาล – สืบ ๘ กัดไม่ปล่อย จับมือขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดภาคกลางรายใหญ่  

สะกดรอยจับ ๒ ผู้ต้องหาได้คาบ้านเช่าในพื้นที่นนทบุรี ตรวจค้นพบของกลาง ล็อตใหญ่ ยาบ้ากว่า  

๕ ล้านเม็ด ยาไอซ์ ๑๒๐ กก. “จักรทิพย์” โวช่วง ๓ อาทิตย์ นครบาลจับยาบ้ายาไอซ์มูลค่ากว่า  

๔ พันล้านบาท อีกคดีต�ารวจนครพนมยึดยาไอซ์ข้ามชาติ ๑๙๙ กก. มูลค่าเกือบ ๒๐๐ ล้านบาท  

ชุดสืบสวนแกะรอยบุกล็อกตัวผู้ต้องหาเป็นหนุ่มเมืองเพชรคารีสอร์ต หลังขับกระบะไปขนยานรก 

ทีล่กัลอบน�าเข้าจากลาว เตรยีมส่งเข้าพืน้ทีต่อนในประเทศ แฉข้อมลูแก๊งยานรกข้ามชาตเิปลีย่นเส้นทาง

ล�าเลียงจากภาคเหนือมาเป็นภาคอีสานมากขึ้น (มีรายละเอียดต่อ)
1

ข่าวที่ ๒

 ว่าที่เจ้าบ่าวฆ่าว่าที่เจ้าสาว คาดว่ากิ๊กเป็นคนยุ ต�ารวจตามประกบจ่อจับกิ๊ก รู้เห็นฆ่าเจ้าสาว 

ครอบครัวยังไม่เผาศพน้องปอ พ่อแม่เจ้าบ่าวโผล่เยี่ยมไอ้เก่ง ยันลูกเป็นฝ่ายกู้เงินค่าสินสอด ต�ารวจ

เค้นสอบปากค�าเพิม่เจ้าบ่าวหนุม่การไฟฟ้า หาความเชือ่โยงรปูคดยีงิฝ่ายหญงิ จ่อหมายจบักิก๊สาวมส่ีวน

รู้เห็นร่วมสนับสนุนการฆาตกรรม พ่อแม่เจ้าบ่าวร�่าไห้เยี่ยมลูกชาย ขอความเป็นธรรมสื่อ อย่าฟังข้อมูล

ด้านเดียว ยันเงินสินสอด ๔ แสนบาทและทองค�าหนัก ๑๐ บาท เป็นของฝ่ายชายกู้จากธนาคารออมสิน 

 1
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑ และ ๑๙.
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ชี้ทุกอย่างมีหลักฐานชัด ขณะที่ครอบครัวผู้ตายข้องใจต�ารวจไม่ด�าเนินคดีกิ๊กสาว ลั่นไม่มีก�าหนดเผา

จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม (มีรายละเอียดต่อ).
2

ข่าวที่ ๓

 อุบัติเหตุโจรปล้นชิงทรัพย์ยิงจู๋ตัวเอง กรณีนี้น่าจะเข้าข่าย เวรกรรมติดจรวด เมื่อชายคนหนึ่ง 

ใช้ปืนพกขนาดเล็กเป็นอาวุธจ้ีชิงทรัพย์ในร้านขายฮอตดอกและขณะสอดปืนเหน็บเอวมันก็บังเอิญ 

ลั่นเปรี้ยง หัวกระสุนเจาะทะลุขาหนีบ โคนขา และอวัยวะเพศ เล่นเอาเจ้าตัวสะดุ้งโหยงร้องจ๊าก 

เสียงหลง วิ่งกระเซอะกระเซิงหนีออกจากร้าน ตามข่าว นสพ.ชิคาโก ทรีบูน เมื่อเวลาราว ๐๖.๐๐ น. 

คนร้ายชื่อเทอเรียน พันซี่ อายุ ๑๙ ปี บุกเข้าไปในร้านฮอตดอก ที่ออริจินอล แม๊กซ์เวล สตรีท โพลิช 

ใกล้กับฮัลสเตด เซนต์ ในนครชิคาโก สหรัฐฯ แล้วชักปืนขู่พนักงาน ๒ คน บังคับเอาเงิน โทรศัพท์ 

สมาร์ทโฟน และกระเป๋าสตางค์ ไอ้โจรพันซ่ีหนีไปได้ไม่ไกลนัก มันทนเจ็บปวดไม่ไหวจึงตัดสินใจโทร 

ขอความช่วยเหลอืจากหน่วยบรกิารฉกุเฉนิ โดยโกหกเจ้าหน้าทีว่่าถกูยงิ เขาได้รับการน�าส่งโรงพยาบาล

แพทย์เยียวยาจนพ้นขีดอันตราย ยกเว้นเจ้าโลกที่อาจใช้การไม่ได้ แต่มีคนเห็นโจรโยนสิ่งของบางอย่าง

ข้ามรั้ว ประกอบกับเหยื่อที่ถูกจี้ได้แจ้งต�ารวจ กล้องวงจรปิดในร้านได้บันทึกภาพไว้ชัดเจน การค้นหา

สิ่งที่คนร้ายโยนทิ้งพบว่าเป็นเสื้อสเวตเตอร์ เหลือแต่อาวุธปืนยังไม่เจอ ทว่าเท่านี้ก็เป็นพยานหลักฐาน

เพียงพอน�านายพันซี่เข้าคุก เขาโดนด�าเนินคดีข้อหาปล้นชิงทรัพย์ด้วยอาวุธปืน
3
 

ข่าวที่ ๔ 

 ตาข่มขืนหลานสาว ตาวัยประมาณ ๖๐ ปี ข่มขืนหลายสาววัยประมาณ ๑๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ 

ถ่ายคลิ๊ปไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อขู่ไม่ให้น�าเรื่องบอกคนอื่นๆ และขู่บังคับข่มขื่นเรื่อยมา จนยายรู้เรื่อง

ในปี ๒๕๕๖ แจ้งต�ารวจจับ ต�ารวจจับได้ด�าเนินคดี ตาใช้เงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ประกันตัว และหนี

ประกัน ต�ารวจส่งส�านวนให้ศาลออกหมายจับในเวลาต่อมา
4

ข่าวที่ ๕

 บริษัทโอเอฯโกหกหลอกลวงโกงภาษ ีอายดั ๔.๒ พนัล้านบาท ทวัร์โอเอ ปปง.มมีตฟัินผิดโกงภาษี 

คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติอายัติทรัพย์บริษัทโอเอ ฯ ๑๒๕ รายการ กว่า ๔.๒ พันล้านบาท  

หลังกรมสรรพากรชงเรื่อง ตรวจสอบพบการฉ้อโกงและหลีกเลี่ยงภาษีลักษณะเป็นขบวนการ ตั้งแต่ป ี

๕๔-๕๙ ท�าให้กรมสรรพากรเสียหายกว่า ๗ พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีมติอายัติทรัพย์เครือข่าย 

คอลเซ็นเตอร์ ๕๓ ล้านบาท และฉ้อโกงสถาบันการเงินอีกกว่า ๓ พันล้านบาท ด้วย
5

 2
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑ และ ๑๕.
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 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๒.

 4
 สรุปจากข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทีวีสีช่อง ๓ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
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 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๑ และ ๑๖.
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 ในข่าวที่ ๑ การเกี่ยวข้องกับยาบ้า ยาเสพติด เป็นการท�าผิดศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่มสุราเสพ

ยาเสพติดกินดื่มของมึนเมา การค้าขายยาบ้าน�าไปสู่การหักหลังหลอกลวงกัน เป็นการท�าผิดศีลข้อที่ ๔ 

เวน้จากการพูดเท็จ ในขา่วที่ ๒ ว่าที่เจ้าบ่าวฆ่าว่าที่เจ้าสาว ก็เปน็การท�าผดิศีลข้อ ๑ เว้นจากการฆา่สัตว์ 

ในข่าวที่ ๓ อุบัติเหตุโจรปล้นชิงทรัพย์ยิงจู๋ตัวเอง ลักษณะนี้เป็นการลักขโมยปล้นจี้ฉ้อผลประโยชน์หรือ

เงินภาษีอันควรเป็นงบประมาณของแผ่นดินหรือของชาติถือเป็นการลักขโมย เป็นการท�าผิดศีลข้อ ๒ 

เว้นจากการลักขโมย ในข่าวที่ ๔ ตาข่มขืนหลานสาวเป็นการท�าผิดศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิด

ในกาม และข่าวท่ี ๕ บริษัทโอเอฯโกหกหลอกลวงโกงภาษี ก็เป็นพฤติกรรมที่ผิดศีลข้อที่ ๒ เว้นจาก 

การลกัขโมยเช่นกนั ข่าวเก่ียวกับการกระท�าผดิศลี ๕ ดงักล่าวมเีพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  ในสังคมไทยปัจจุบนั 

เป็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจและเป็นประเด็นปัญหาว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

๒. หลักศีล ๕
 ผู้เขียนขอน�าเสนอหลักศีล ๕ ในท่ีน้ีเพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงกับแนวทางบูรณาการศีล ๕ 

ซึ่งจะได้กล่าวในล�าดับต่อไป 

 ศีล ๕ เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนา มีหลักการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกดังนี้ 

 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี –เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์

 ๒. อทินนาทานา เวรมณี –เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้

 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี –เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

 ๔. มุสาวาทา เวรมณี –เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ

 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี –เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย

อันเป็นเหตุแห่งความประมาท
6

 ศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ ประการดังกล่าว เป็นสิ่งที่ชาวพุทธไทยคุ้นเคยกับการสมาทานบ่อย ๆ  

ทั้งสมาทานเองและสมาทานจากพระสงฆ์ในเวลาท�าพิธีกรรม และในเทศงานบุญมหาชาติบางพื้นที่ 

พระสงฆ์ต้องกล่าวน�าชาวพุทธสมาทานศีล ๕ นับเป็นร้อยครั้ง ตามจ�านวนคนที่พากันมาฟังเทศน์ 

ทีละคนบ้างที่ละกลุ่มบ้าง แต่ละคนแต่ละกลุ่มก็ต้องการสมาทานศีล ๕ ก่อนเข้าไปนั่งฟังเทศน์ แต่ก็มี

ปัญหาว่า ท�าไมในชาวพุทธไทยยังท�าผิดศีล ๕ ให้เป็นข่าวปรากฏในวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์อยู ่

ทุกวัน เป็นเหตุให้ตนเองเดือดร้อน สังคมเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหายเป็นจ�านวนมากในแต่ละวัน 

 การกระท�าผิดศีลแต่ละข้อนั้นมีองค์ประกอบดังนี้

 การกระท�าผิดศีลข้อที่ ๑ มีองค์หรือองค์ประกอบ ๕ คือ 

 6
 วิ.มหา. ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓.(วินัย มหาวิภังค์)
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  ๑) สัตว์มีชีวิต    ๒) รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 

  ๓) จิตคิดจะฆ่า   ๔) มีความพยายาม 

  ๕) สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

 การกระท�าผิดศีลข้อที่ ๒ มีองค์หรือองค์ประกอบ ๕ คือ 

  ๑) ของที่ผู้อื่นหวงแหน   ๒) รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน 

  ๓) จิตคิดจะลัก   ๔) มีความพยายาม 

  ๕) ลักของได้ด้วยความพยายามนั้น 

 การกระท�าผิดศีลข้อที่ ๓ มีองค์หรือองค์ประกอบ ๔ คือ 

  ๑) อคมนียวัตถุ ได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด   ๒) จิตคิดจะเสพ 

  ๓) มีความพยายามในการเสพ     ๔) อวัยวะสืบพันธ์ให้ถึง 

 การกระท�าผิดศีลข้อที่ ๔ มีองค์หรือองค์ประกอบ ๔ คือ 

  ๑) เรื่องไม่จริง       ๒) จติคดิจะกล่าวให้คลาดเคลือ่น 

  ๓) มีความพยายามจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน  ๔) ผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้น 

 การกระท�าผิดศีลข้อที่ ๕ มีองค์หรือองค์ประกอบ ๔ คือ 

  ๑) สิ่งนั้นเป็นของเมา     ๒) จิตใคร่จะดื่ม 

  ๓)  มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะดื่มนั้น  ๔) กลืนให้ล่วงล�าคอลงไป
7

 องค์ประกอบเหล่านี้เป็นกระบวนการหรืออาการที่กระท�าในแต่ละเหตุการณ์เป็นข้อพิจารณาว่า 

การกระท�านั้น ๆ ผิดศีลข้อใดหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วการกระท�าผิดศีล ๕ ท�าให้เกิด 

ความเสียหายชัดเจน การกระท�าที่ท�าให้เกิดความเสียหายน้ันๆก็มักจะผิดศีล ๕ ผิดกฎหมายชัดเจน  

ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็จะเห็นว่า การกระท�าผิดศีลแต่ละข้อที่เกิดความเสียหายตามมา ก็จะ 

มีกระบวนการหรืออาการครบองค์ประกอบอย่างแน่นอน เช่นข่าวที่ ๒ เป็นเรื่องคนฆ่ากันตายเป็นการ

กระท�าที่ผิดศีลข้อ ๑ ชัดเจน การปล้นชิงทรัพย์ ในข่าวที่ ๓ เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของการท�า

ผิดศีล ๕ แล้วก็สรุปได้ว่าผิดศีลข้อ ๒ เรื่องการน�าองค์ประกอบของการท�าผิดศีล ๕ มาพิจารณาซึ่งเป็น

เรื่องละเอียดอ่อน จะไม่กล่าวมากในที่นี้ แต่ผู้เขียนต้องการจะเน้นไปที่แนวทางการบูรณาการศีล ๕  

เข้ากับการด�าเนินชีวิต หรือจะตอบค�าถามว่า จะบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิตของชาวพุทธไทย 

ได้อย่างไร ซึ่งผู้เขียนคิดว่าจะเกิดมีประโยชน์มากกว่า ก่อนถึงเรื่องนั้นขอกล่าวถึงอานิสงส์ของการ 

 7
 ดูรายละเอียดใน พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล). การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๔๒-๒๕๗.
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ปฏิบัติตามศีล ๕ ก่อน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบว่าผลของการปฏิบัติตามศีล ๕ ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ 

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 

๓. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีล ๕ มีดังนี้ 
 ๑. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๑ มีดังนี้

  ๑) เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะใหญ่น้อย ๒) เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้าง  

๓) เป็นผู้มีความถึงพร้อมด้วยเชาว์ไหวพริบ ๔) เป็นผู้มีเท้าต้ังอยู่เหมาะสม ๕) เป็นผู้มีความสวยงาม  

๖) เป็นผู้มีความอ่อนโยน ๗) เป็นผู้มีความสะอาด ๘) เป็นผู้มีความกล้าหาญ ๙) เป็นผู้มีก�าลังมาก  

๑๐) เป็นผู้มีถ้อยค�าสละสลวย ๑๑) เป็นผู้มีความน่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลาย ๑๒) เป็นผู้มีบริษัท 

ไม่แตกแยกกัน ๑๓) เป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสียว ๑๔) เป็นผู้อันใคร ๆ ก�าจัดยาก ๑๕) เป็นผู้ไม่ตายเพราะ

การปองร้ายของผู้อื่น ๑๖) เป็นผู้มีบริวารมาก ๑๗) เป็นผู้มีผิวดั่งทอง ๑๘) เป็นผู้มีทรวดทรงงาม  

๑๙) เป็นผู้มีอาพาธน้อย ๒๐) เป็นผู้ไม่เศร้าโศก ๒๑) เป็นผู้ไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจ  

๒๒) เป็นผู้มีอายุยืน

 ๒. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๒ มีดังนี้

  ๑) เป็นผู้มีทรัพย์ ๒) เป็นผู้มีโภคะอเนกอนันต์ ๓) เป็นผู้มีโภคะยั่งยืน ๔) เป็นผู้ได้โภคทรัพย์ 

ตามที่ต้องการอย่างฉับพลัน ๕) เป็นผู้มีโภคะไม่ท่ัวไปเช่นกับพระราชา ๖) ได้เป็นหัวหน้าในท่ีนั้นๆ  

๗) เป็นผู้ไม่รู้จักค�าว่าไม่มี ๘) เป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างสบาย

 ๓. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๓ มีดังนี้

  ๑) เป็นผู้ปราศจากข้าศึก ๒) เป็นผู้มีความเป็นที่รักเป็นที่พอใจของสรรพสัตว์ ๓) เป็นผู้มีปกติ 

ได้ของต่างๆ เช่น ข้าว น�้า ผ้า และวัตถุเครื่องปกปิด ๔) เป็นผู้นอนหลับสบาย ๕) เป็นผู้ตื่นขึ้นมาสบาย 

๖) เป็นผู้พ้นจากภัยในอบาย ๗) เป็นผู้ไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงและกะเทย ๘) เป็นผู้ไม่โกรธ  

๙) เป็นผู้มีปกติท�าจริง ๑๐) เป็นผู้ไม่เก้อเขิน ๑๑) เป็นผู้มีความสุขด้วยการรับเชิญ ๑๒) เป็นผู้มีอินทรีย์

สมบูรณ์ ๑๓) เป็นผู้ปราศจากความระแวง ๑๔) เป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ๑๕) เป็นผู้อยู่อย่างเป็นสุข 

๑๖) เป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนๆ ๑๗) เป็นผู้ไม่มีการพลัดพรากจากของที่รัก

 ๔. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๔ มีดังนี้

  ๑) เป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใส ๒) เป็นผู้มีปกติพูดด้วยค�าสละสลวย ๓) เป็นผู้มีฟันเรียบเสมอ 

ทั้งขาวทั้งสะอาด ๔) เป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไป ๕) เป็นผู้ไม่ผอมจนเกินไป ๖) เป็นผู้ไม่ต�่าจนเกินไป  

๗) เป็นผู้ไม่สูงจนเกินไป ๘) เป็นผู้มีสัมผัสเป็นสุข ๙) เป็นผู้มีกล่ินปากหอมเหมือนกล่ินของดอกอุบล  

๑๐) เป็นผู้มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาท ๑๑) เป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้ ๑๒) เป็นผู้มีลิ้นอ่อนแดงและบาง

เหมือนกลีบดอกอุบล ๑๓) เป็นผู้ไม่หดหู่ ๑๔) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 
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 ๕. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๕ มีดังนี้

  ๑) เป็นผู้ไม่ประมาทในกิจและกรณียกิจ ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ๒) เป็นผู้มีญาณ

ในกจิการที่ควรท�าให้เกดิขึน้ ๓) เป็นผู้มสีตปิรากฏอยู่ทกุเมือ่ ๔) เป็นผูม้ปีฏภิาณเกดิขึน้ทกุสถาน ในเมื่อ

มกีจิและกรณยีกจิเกดิขึน้ ๕) เป็นผูไ้ม่เกียจคร้าน ๖) เป็นผู้ไม่โง่เขลา ๗) เป็นผู้ไม่บ้าใบ้ ๘) เป็นผู้ไม่หวาด

สะดุ้ง ๙) เป็นผู้ไม่มีการแข่งดี ๑๐) เป็นผู้ไม่มีความริษยา ๑๑) เป็นผู้ไม่ตระหนี่ ๑๒) เป็นผู้มีปกติกล่าว 

ค�าสัตย์ ๑๓) เป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ๑๔) เป็นคนกตัญญู ๑๕) เป็นคน

กตเวที ๑๖) เป็นผู้มีโภคะ ๑๗) เป็นผู้มีศีล ๑๘) เป็นผู้ซื่อตรง ๑๙) เป็นผู้ไม่โกรธ ๒๐) เป็นผู้ถึงพร้อม

ด้วยหิริโอตตัปปะ ๒๑) เป็นผู้มีความเห็นตรง ๒๒) เป็นผู้มีใจใหญ่ ๒๓) เป็นผู้ฉลาด ๒๔) เป็นผู้ฉลาด 

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์
8

๔. แนวทางบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิตของชาวพุทธไทย
 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข่าวการกระท�าผิดศีล ๕ ต่างข้อต่างกรณีกัน ตัวศีล ๕ ที่เป็นหลักการ  

และรายละเอียดท่ีเป็นองค์ประกอบส�าหรับพิจารณาว่าการกระท�านั้นๆผิดศีล ๕ หรือไม่ ซ่ึงเป็นเรื่อง 

ที่ควรทราบในเบื้องต้นเพื่อน�าไปสู่การบูรณาการหลักศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิตว่าควรจะมีแนวทางอย่างไร 

เริ่มจากการท�าความรู้จักกับความหมายของค�าว่าบูรณาการก่อน ดังที่มีนักปราชญ์ให้ความหมายไว ้

ดังนี้ 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า “บูรณาการ หมายถึง การน�าหน่วย

ที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
9

 นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ว่า “บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบ

เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียว”
10

 ป.อ.ปยุตฺโต ว่า “บูรณาการ หมายถึง ...การท�าให้หน่วยย่อยๆทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกัน

และกนัเข้ามาร่วมท�าหน้าทีป่ระสานกลมกลนืเป็นองค์รวมหนึง่เดยีวทีม่คีวามครบถ้วนสมบรูณ์ในตัว...”
11

 8
 ดรูายละเอยีดใน นางสาวอาภากร ปัญโญ.  การด�ารงอตัลกัษณ์ชมุชนศลี ๕ ด้วยการจดัท�าธรรมนญูชวิีตแบบ

มีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนห้วยต้ม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๗), หน้า ๓๑-๓๔.
 9

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๓๖๕.
 10

 [ออนไลน]์,  (แหล่งทีม่า) : http://www.Chempharm.psu.ac.th/Files/Project-surat-๑๙-๑-๕๑.pdf/ 
[ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐]. 
 11

 อ้างแล้ว.

04. �������������� (29-43).indd   34 30/4/2561   19:48:04



มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญา 35

  เสรี พงษ์พิศ ให้ความหมายว่า “บูรณาการ หมายถึง กระบวนการที่อยากให้เกิดความสัมพันธ์

แบบองคาพยพ แบบองค์รวม ให้ส่วนต่างๆรวมกันเป็นหนึ่ง ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ ท�าให้

เกิดความสมบูรณ์”
12

 สรุปความได้ว่า บูรณาการ หมายถึง การดึงส่วนย่อยที่สัมพันธ์กันมารวมไว้ด้วยกัน ถ้ามองถึง 

การบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิต ก็ควรจะหมายถึง การดึงเอาสาระของศีล ๕ มาไว้ในชีวิตประจ�าวัน 

หรือการน�าเอาศีล ๕ มารวมกับชีวิตประจ�าวัน ก็จะกลายเป็น การปฏิบัติตนในแต่ละวันตามหลักศีล ๕ 

ซึ่งก็คือแนวปฏิบัติที่เรียกว่า แนวทางบูรณาการศีล ๕ เข้ากับชีวิตประจ�าวัน ดังจะกล่าวโดยภาพรวมได้

ดังต่อไปนี้

 ๑. พระสงฆ์ต้องเทศน์หรอืบรรยายเรือ่งแนวทางบรูณาการศลี ๕ เข้ากบัวถิชีวีติ เทศน์หรอืบรรยาย

ทั้งในวัด นอกวัด และออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆ

 ๒. พระสงฆ์และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาต้องสอนเร่ืองนี้ในทุกที่ที่มีโอกาสท�าได้ เช่น  

ในโรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ และสอดแทรกในระหว่างพิธีกรรม ทั้งในวันธรรมดาและวันส�าคัญ 

ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง

  ๓.ชาวพุทธต้องเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้มีการ 

สอดแทรกเรื่องแนวทางบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิต เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ทราบ 

แนวปฏิบัติ และน�าไปปฏิบัติได้จริงๆ

 ๔. พระสงฆ์และนักวิชาการชาวพุทธร่วมกันจัดกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วม 

ได้ซึมซับและน�าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

 ๕. ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง บุคคลส�าคัญ ต้องพูดเรื่องนี้บ่อยๆ เพื่อปลูกฝังให้ชาวไทยปฏิบัติถ้วนหน้า 

และต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่าง

 ๖. ชาวพุทธต้องพูด และท�าหรือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอดกาลอันยาวนาน 

 ต่อจากนี้ไปผู้เขียนขอกล่าวถึงแนวปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นว่า ชาวพุทธไทยได้บูรณาการศีล ๕  

เข้ากับวิถีชีวิตแล้วมีดังต่อไปนี้

 12
 [ออนไลน์],  (แหล่งที่มา) : http://www.phongphit.com/older/content/view/๕๙๗/๗๐/ [๔ ก.ค. 

๒๕๖๐].
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 ก. แนวปฏิบัติหรือแนวทางบูรณาการส�าหรับศีลข้อที่ ๑ ซ่ึงชาวพุทธไทยต้องปฏิบัติในทุกที ่

ทุกโอกาส มีดังนี้

   ๑. ต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต 

   ๒. ต้องไม่ท�าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

   ๓. ต้องไม่ท�าให้สิ่งมีชีวิตเกิดความทุพพลภาพ

   ๔. ต้องไม่มีส่วนในการท�าลายทางกายและทางจิต

   ๕. ต้องไม่ส่งเสริมการท�าลายทั้งทางตรงและทางอ้อม

   ๖. ต้องช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกกระท�าความรุนแรง

   ๗. ต้องมีความเมตตากรุณา ไม่คิดพยาบาท

   ๘. ต้องตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต

   ๙. ต้องเคารพสิทธิของสิ่งมีชีวิต

   ๑๐. ต้องไม่ท�าร้ายทั้งทางกายและทางจิตใจ

   ๑๑. ต้องไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง

   ๑๒. ต้องไม่ใช้บริการสวัสดิการที่ส่งเสริมความรุนแรง

   ๑๓. ต้องไม่บังคับ กดขี่ ทรมานคนและสัตว์

   ๑๔. ต้องป้องกันและคุ้มครองผู้อ่อนแอไม่ให้ถูกท�าร้าย

   ๑๕. ต้องไม่เฉยเมยเมื่อรู้เห็นการใช้ความรุนแรง

   ๑๖. ต้องให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ทรมาน

   ๑๗. ต้องไม่ฆ่าหรือท�าลายสิ่งมีชีวิต

   ๑๘. ต้องช่วยเหลือสิ่งมีชีวิต

   ๑๙. ต้องไม่กระท�าความรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ

   ๒๐. ต้องไม่ก่ออาชญากรรม

   ๒๑. ต้องไม่มีส่วนในการกระท�าความรุนแรง

   ๒๒. ต้องช่วยกันจัดโครงสร้างสังคมไม่ให้ส่งเสริมความรุนแรง

   ๒๓. ต้องหยุดใช้ความรุนแรง

   ๒๔. ต้องร่วมมือพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   ๒๕. ต้องช่วยกันป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

   ๒๖. ต้องหยุดการข่มขู่คุกคามกัน

   ๒๗. ต้องยุติการทะเลาะวิวาท
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   ๒๘. ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าว

   ๒๙. ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่มีการปะทะ เช่นสร้างวัฒนธรรมแบบสันติ

   ๓๐. ต้องยุติการวิวาท ยุติการข่มขู่ ยุติการกระตุ้นยั่วยุ ปลุกระดมให้เกิดความชิงชัง 

    หรือใช้ความรุนแรงต่อกัน

   ๓๑. ต้องปิดโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่ง
13

 ข. แนวปฏบิตัหิรือแนวทางบรูณาการส�าหรบัศลีข้อที ่๒ ซึง่ชาวพทุธไทยต้องปฏบิตัใินทกุทีท่กุ

โอกาส มีดังนี้

  ๑. ต้องหวงแหนสิ่งของของคนอื่นเหมือนสิ่งของของตนเอง

  ๒. ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งของของคนอื่น เขาก็หวงแหนเหมือนกัน

  ๓. ต้องไม่มีจิตคิดจะลักขโมยสิ่งของของคนอื่นๆ

  ๔. ต้องไม่มีความพยายามที่จะลักขโมยสิ่งของของคนอื่นๆ

  ๕. ต้องไม่ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นๆ

  ๖. ต้องมีการสอนเกี่ยวกับส�านึกในการไม่คิดจะลักขโมยสิ่งของของคนอื่นๆ แก่นักเรียน

   นักศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งสถานศึกษาของเอกชนและของรัฐบาล

 ค. แนวปฏิบัติหรือแนวทางบูรณาการส�าหรับศีลข้อที่ ๓ ซ่ึงชาวพุทธไทยต้องปฏิบัติในทุกที ่

ทุกโอกาส มีดังนี้

  ๑. ต้องตระหนักรู้ว่าบุรุษและสตรีนั้น เป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเมิด 

  ๒. ต้องไม่มีจิตคิดจะเสพ

  ๓. ต้องไม่มีความพยายามที่จะเสพ

  ๔. ต้องไม่ท�าให้อวัยวะสืบพันธุ์เข้าถึงคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง

  ๕. ต้องมีการสอนเกี่ยวกับส�านึกในการไม่คิดจะประพฤติผิดในกามต่อคนอื่นๆ แก่นักเรียน

   นักศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งสถานศึกษาของเอกชนและของรัฐบาล

 ง. แนวปฏิบัติหรือแนวทางบูรณาการส�าหรับศีลข้อที่ ๔ ซ่ึงชาวพุทธไทยต้องปฏิบัติในทุกที ่

ทุกโอกาส มีดังนี้

  ๑. ต้องตระหนักรู้ว่าเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ และคิดจะกล่าวแต่เรื่องจริงเท่านั้น 

  ๒. ต้องมีจิตคิดจะพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้น

 13
 พระวมิาน คมภฺรีปญโฺญ (ตรกีมล), การศกึษาวเิคราะห์ศลี ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสนัตภิาพ, วทิยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖๔-๒๖๕.
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  ๓. ต้องมีความพยายามที่จะพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้น

  ๔. ต้องท�าให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรู้แต่เรื่องจริงเท่านั้น 

  ๕. ต้องมีการสอนเกี่ยวกับส�านึกในการคิดจะพูดแต่ความจริงเท่านั้น แก่นักเรียนนักศึกษา

   ในสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งสถานศึกษาของเอกชนและของรัฐบาล

 จ. แนวปฏิบัติหรือแนวทางบูรณาการส�าหรับศีลข้อที่ ๕ ซ่ึงชาวพุทธไทยต้องปฏิบัติในทุกที ่

ทุกโอกาส มีดังนี้

  ๑. ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสุราและของมึนเมา 

  ๒. ต้องไม่มีจิตคิดจะดื่มและเสพสุราและของมึนเมา

  ๓. ต้องไม่มีความพยายามที่จะดื่มและเสพสุราและของมึนเมา

  ๔. ต้องไม่กลืน ดื่ม และเสพสุราและของมึนเมาให้ผ่านล�าคอลงไปโดยเด็ดขาด 

  ๕. ต้องมกีารสอนเกีย่วกบัส�านกึในการไม่ด่ืมและเสพสุราและของมนึเมา แก่นกัเรียนนกัศกึษา

   ในสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งสถานศึกษาของเอกชนและของรัฐบาล
14

 แนวปฏิบัติเหล่านี้หรือแนวปฏิบัติอื่นในท�านองเดียวกันนี้ ต้องอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย ต้องเป็น

เนื้อเดียวกันกับวิถีชีวิต จึงจะได้ชื่อว่า ชาวพุทธไทยได้ปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีลข้อที่ ๑, ๒, ๓, 

๔ และ ๕ อันจะท�าให้ชีวิตมีความบริสุทธิ์ หมดจด และด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

๕. มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญา
 ในหัวข้อนีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนอการมองแนวทางบรูณาการศลี ๕ ด้วยทรรศนะทางปรชัญา ๕ ส�านกั

ดังต่อไปนี้

 ๑. มองแนวทางบรูณาการศลี ๕ ด้วยทรรศนะทางปรชัญาส�านกัประโยชน์นยิม (utilitarianism)

 ทรรศนะหลักๆ ของส�านักประโยชน์นิยมมีดังนี้ “ประโยชน์นิยม (utilitarianism) : ทรรศนะ 

ทางจริยศาสตร์ท่ีถือเอาประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสินความผิดถูกชั่วดี กล่าวคือการกระท�าที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คนจ�านวนมากที่สุด ถือว่าเป็นการกระท�าท่ีดี”
15

 จากทรรศนะของส�านัก

ประโยชน์นิยมดังกล่าวมา เราจ�าเป็นต้องตอบค�าถามว่า แนวทางบูรณาการศีล ๕ ที่ยกมานั้น 

เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดต่อคนจ�านวนมากที่สุดใช่หรือไม่? ถ้าตอบว่า ใช่ ก็เท่ากับว่า ส�านักประโยชน์

นิยมเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เมื่อผู้เขียนพิจารณาดูแนวทางบูรณาการศีล ๕ มี 

 14
 ประมวลแนวทางบูรณาการศีลข้อที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ โดยผู้เขียน

 15
 พจนานกุรมศพัท์ปรชัญา ฉบบัราชบณัฑติยสถาน.  (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั อมรนิทร์ พริน้ติง้ กรุป๊ จ�ากดั,  

พ.ศ. ๒๕๓๒), หน้า ๑๑๗.
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  ๑. ต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต 

  ๒. ต้องหวนแหนสิ่งของของคนอื่นเหมือนสิ่งของของตนเอง 

  ๓. ต้องตระหนักรู้ว่าบุรุษและสตรีนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเมิด 

  ๔. ต้องตระหนกัรูว่้าเรือ่งนัน้ ๆ  เป็นเรือ่งจรงิหรอืเรือ่งเทจ็ และคดิจะกล่าวแต่เรือ่งจรงิเท่านัน้ 

  ๕. ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสุราและของมึนเมาเป็นต้น 

 ที่ยกมาข้างต้นนั้นก็พอบอกได้ว่า แนวทางบูรณาการศีล ๕ ดังกล่าวนั้นท�าให้มีประโยชน์สุขมาก

ที่สุดต่อคนจ�านวนมากที่สุดจริงๆ เช่น ถ้าคนเราปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีล ๕ ข้อที่ ๑ เว้นจาก

การฆ่า จะท�าให้สังคมไทยอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่มีการฆ่ากันตาย ไม่มีข่าวฆ่ากันตายได้ยิน เป็นต้น  

จึงถือว่าทรรศนะทั้งสองเข้ากันได้ สอดคล้อง หรือเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น 

ชนกลุ่มน้อยกว่าที่เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ คือกลุ่มที่มีอาชีพขัดแย้งกับหลักศีล ๕ นั่นเอง แต่กลุ่มนี้ก็เสีย

ผลประโยชน์เพียงบางคราว คือบางคราวท่ีการกระท�ามาขัดแย้งกับหลักศีล ๕ เขาก็ได้ประโยชน์สุข 

เช่นกัน ซึ่งก็ยังนับว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ กลุ ่มนี้อาจเป็นกลุ่มคนที่ท�าอาชีพธุรกิจโรงฆ่าสัตว์  

กลุ่มมิจฉาชีพ เช่นพวกลักขโมย พวกหลอกลวงต้มตุ๋น พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มท�าผิด

พุทธจริยศาสตร์โดยตรง แต่ก็ยังนับว่าเข้ากันได้กับทรรศนะของส�านักประโยชน์นิยม

  ๒. มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญาลัทธิกรณีธรรม (deontological 

theory)

 ทรรศนะส�าคัญของลัทธินี้มีใจความว่า “ลัทธิกรณีธรรม (deontological theory) เป็นทฤษฎี

ทางจรยิศาสตร์ท่ีถอืว่าการตดัสนิการกระท�าทางศลีธรรมว่าดหีรอืชัว่ ให้ถอืเอาเจตนาทีจ่ะท�าตามหน้าท่ี

ทางศลีธรรมเป็นเกณฑ์ตดัสนิ ไม่น�าเอาผลทีเ่กดิขึน้จากการกระท�ามาตัดสิน ไม่ว่าผลนัน้จะเป็นคณุหรือ

เป็นโทษต่อตนเอง หรือต่อผู้อื่น”
16

 ลัทธินี้ถือเอาเจตนาท่ีจะท�าหน้าท่ีทางศีลธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสิน  

ถ้านาย ก. มคีวามตัง้ใจหรอืเจตนาทีจ่ะปฏิบตัติามแนวทางบรูณาการศีลทัง้ ๕ ข้อ กถ็อืว่าดีแล้ว ไม่สนใจ

ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร ขอให้มีเจตนาดี ก็จะได้ผลดีตามมา คือไม่มีข่าวร้ายๆ ดังข้างต้นเกิดขึ้นใน

สังคม ไม่มีข่าวคนฆ่ากันตาย ไม่มีข่าวโจรลักขโมยจี้ปล้น ไม่มีข่าวตาข่มขืนหลาน ไม่มีข่าวเกี่ยวกับการ

โกหกหลอกลวง และไม่มีข่าวคนดื่มเหล้าแล้วประมาทขับรถชนต้นไม้ คนขับตายคาที่ ไม่มีข่าวต�ารวจ

จับคนขายยาบ้า ให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโลกโซเซียล เมื่อเป็นเช่นนี้จึงพอกล่าวได้ว่าลัทธิกรณี

ธรรมก็สนับสนุนแนวทางบรูณาการศลี ๕ ทกุประการ เพราะทัง้สองกลุม่หรอืสองทรรศนะเห็นว่าเจตนา

เป็นเรื่องส�าคัญ จะน�าความสงบสุขมาสู่สังคมเช่นกัน ดังตัวอย่างแนวทางบูรณาการศีล ๕ เช่น

 16
 อ้างแล้ว, หน้า ๒๘.

04. �������������� (29-43).indd   39 30/4/2561   19:48:04



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๑40

  ๑. ต้องไม่ท�าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

  ๒. ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งของของคนอื่นเขาก็หวงแหนเหมือนกับของของเรา 

  ๓. ต้องไม่มีจิตคิดจะเสพเมถุนธรรมกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน 

  ๔. ต้องมีจิตคิดจะพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้น 

  ๕. ต้องไม่มีจิตคิดจะดื่มและเสพสุราเมรัยและของมึนเมาเป็นต้น 

 ๓. มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญาส�านักวัตถุนิยม (materialism) 

 ทรรศนะหลกั ๆ  ของส�านกันีม้ใีจความว่า “วตัถนิุยม (materialism) : ในทางจรยิศาสตร์หมายถงึ 

ทรรศนะทีถ่อืว่า ความสขุทางกายเป็นสิง่ทีมี่ค่าสงูสุดของชวีติ”
17

 ส�านกันีม้ทีรรศนะว่าความสุขทางกาย

เป็นสิ่งมีค่าสูงสุดของชีวิต ถ้าการปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีล ๕ เช่น 

  ๑. ต้องไม่ท�าให้สิ่งมีชีวิตเกิดความทุพลภาพ 

  ๒. ต้องไม่มีจิตคิดจะลักขโมยสิ่งของของคนอื่น 

  ๓. ต้องไม่มีจิตคิดจะเสพภรรยาหรือสามีคนอื่น 

  ๔. ต้องมีจิตคิดจะพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้น 

  ๕. ต้องไม่มีความพยายามที่จะดื่มและเสพสุราเมรัยและของมึนเมาเป็นต้น 

 แล้วเกิดความสขุทางกาย กเ็ท่ากบัว่าทรรศนะทัง้สองมีความคล้ายคลงึสอดคล้องกนั ซึง่ก็มคีวาม

เป็นไปได้ส่วนหนึ่ง นี่เพราะตั้งจุดหมายไว้ที่ความสุขทางกาย คนอีกส่วนหนึ่งอาจมีความเห็นว่า  

การปฏบิตัตินตามทรรศนะของส�านกัวตัถนุยิมขดัแย้งกบัแนวทางบรูณาการศลี ๕ เช่นความสุขทางกาย

ที่เกิดจากการข่มขืนผู้อื่น ซึ่งผิดศีลข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม และอาจมองได้ว่าขัดแย้งกับ

ศีล ๕ ทุกข้อ จึงกล่าวได้ว่าทรรศนะของส�านักวัตถุนิยมมีความขัดแย้งกับหลักพุทธจริยศาสตร์อย่าง 

สิ้นเชิงก็ได้เช่นกัน

 ๔. มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญาลัทธิเจตจ�านง (voluntarism) 

 ทรรศนะหลักของลัทธินี้ มีใจความว่า “ลัทธิเจตจ�านง (voluntarism) : ในทางจริยศาสตร์  

หมายถึงทรรศนะที่ถือว่า 

  ๑. เจตจ�านงของมนุษย์เป็นหลักข้ันสูงสุดที่ใช้เป็นเครื่องตัดสินการกระท�าทางศีลธรรม และ

เป็นเครื่องมือให้บรรลุถึงคุณค่าทางศีลธรรม 

  ๒. เจตจ�านงส�าคญักว่าแหล่งก�าเนิดของคณุค่าทางศีลธรรมทัง้ปวง เช่น มโนธรรม (conscience) 

สมรรถพลทางเหตุผล (rational faculty) อัชฌัตติกญาณ(intuition) จารีตประเพณี (tradition)  
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เพทนาการหรือความรู้สึก(feelings)”
18

 เจตจ�านงในที่นี้ผู้เขียนเข้าใจว่าหมายถึงเจตจ�านงเสรีหรือ 

เจตนาดีที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนในแต่ละเวลา ในเวลาใดที่คนคนนั้นมีเจตจ�านงหรือเจตนาดีที่จะ

ปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีล ๕ เช่น 

   ๑. ต้องไม่มีส่วนในการท�าลายทางกายและทางจิต 

   ๒. ต้องไม่มีความพยายามที่จะลักขโมยสิ่งของของคนอื่น 

   ๓. ต้องไม่ท�าให้อวัยวะสืบพันธ์เข้าถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาสามีของตน 

   ๔. ต้องท�าให้ผู้อื่นเข้าใจและรับรู้แต่เรื่องจริงเท่านั้น 

   ๕. ต้องไม่กลืน ดื่ม และเสพสุราและของมึนเมา ให้ผ่านล�าคอลงไปโดยเด็ดขาด เป็นต้น 

 คุณค่าทางศีลธรรมจะเกิดขึ้นและเกิดประโยชน์จากการปฏิบัตินั้น ๆ ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 

จึงถือว่าลัทธิเจตจ�านงนี้มีความสอดคล้องและสนับสนุนกับแนวทางบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิต 

อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีล ๕ เป็นไปโดยถูกบังคับ ก็จะไม่เกิดคุณค่าทาง

ศีลธรรม แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ตามก�าลังที่ปฏิบัติ และไม่ถือว่าเกิดจากเจตจ�านง หรือเจตจ�านง

เสรี หรือเจตนาดี แต่เกิดเพราะถูกบังคับซึ่งจะไม่เป็นการกระท�าที่ยั่งยืน ทรรศนะทั้งสองจึงมีความ

สอดคล้องกันโดยมีจุดร่วมกันที่เจตจ�านง หรือเจตจ�านงเสรี หรือเจตนาดีนั่นเอง 

 ๕. มองแนวทางบูรณาการศีล ๕ ด้วยทรรศนะทางปรัชญาส�านักชะตานิยม (fatalism) 

 ทรรศนะหลกัของส�านักนี ้มใีจความว่า “ส�านกัชะตานยิม (fatalism): คอืกลุม่ทีเ่ชือ่ว่าชวีติมนษุย์

ย่อมด�าเนินไปตามชะตากรรมโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้น เทวนิยม (theism) บางลัทธิถือว่า พระเจ้า (God) 

เป็นผู้ก�าหนดชะตากรรม”
19

 ทรรศนะของส�านักชะตานิยมนี้ ถือว่าชะตา หรือพระเจ้าเป็นผู้ก�าหนด  

ถ้าคนปฏิบัติตามแนวทางบูรณาการศีล ๕ เช่น ๑. ต้องไม่ส่งเสริมการท�าลายทั้งทางตรงและทางอ้อม  

๒. ต้องไม่ลกัขโมยสิง่ของของคนอืน่ ๓. ต้องมกีารสอนเกีย่วกบัส�านกึในการไม่คดิจะประพฤติผิดในกาม

ต่อคนอื่นๆ การพูดความจริง และการไม่ดื่ม ไม่เสพของสุราเมรัยและของมึนเมา แก่นักเรียนนักศึกษา

ในทุกสถานศึกษา ทุกระดับการศึกษา เป็นต้น นั้นเป็นเพราะชะตาก�าหนดหรือพระเจ้าก�าหนด คนไม่มี

อิสระในการปฏิบัติตนในกรณีใดๆ ต้องเป็นไปเพราะชะตาหรือพระเจ้าก�าหนดเท่านั้น ถ้าคนปฏิบัติตาม

แนวทางบูรณาการศีล ๕ แล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นั้นก็เป็นผลพลอยได้จากชะตาก�าหนด

หรือพระเจ้าก�าหนด ซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่าดีเหมือนกันที่พระเจ้าก�าหนดให้คนปฏิบัติตามแนวบูรณาการ 

ศีล ๕ คนทุกคนจะได้ปฏิบัติตามพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาต ิ

โดยรวมด้วย น�าไปสู่สันติสุขของโลกได้เช่นกัน ทรรศนะของส�านักชะตานิยมและแนวทางบูรณาการ 

ศีล ๕ จึงมีความสอดคล้องคล้อยตามกันอย่างเห็นได้ชัด
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๖. บทสรุป
 ถามว่าชาวพทุธไทยจะปฏบัิตติามแนวทางบรูณาการศลี ๕ ดงักล่าวนีไ้ด้หรอืไม่? ตอบว่า ได้อย่าง

แน่นอน อย่างน้อยก็มีชาวพุทธไทยปฏิบัติได้ส่วนหนึ่ง เช่น กลุ่มที่เป็นนักบวช ต้องถือศีล ๒๒๗ เรื่องศีล 

๕ ต้องปฏิบัติได้อยู่แล้ว กลุ่มที่ถือศีล ๘ ก็ต้องปฏิบัติศีล ๕ ด้วยเหมือนกัน กลุ่มท่ีท�าอาชีพต่าง ๆ  

หลายอาชีพไม่ท�าผิดศีลข้อ ๑ เลยก็มี เช่น กลุ่มที่ท�าอาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพข้าราชการ(ส่วนใหญ่)  

กลุม่อาชพีช่างเทคนคิต่างๆ เหล่านี ้ไม่จ�าเป็นต้องท�าผิดศลีข้อที ่๑ เลย หรอืมส่ีวนหนึง่ไม่ท�าผดิศลี ๕ เลย 

ก็มีท�าผิดเพียงบางส่วน ถ้ารณรงค์มาก ๆ บ่อย ๆ กลุ่มที่ปฏิบัติตามศีลทั้งศีลข้อที่ ๑ และข้ออื่นก็จะมี

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ไปถือศีลฟังธรรมในวัดพระธรรมกายก็มีจ�านวนเป็นหลักแสนคน 

ขึ้นไป และถ้ารวมกลุ่มที่ไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมในส�านักอื่น ๆ และตามวัดต่าง ๆ ก็ยิ่งเพิ่มจ�านวนมาก

ขึ้นไปอีก จ�านวนผู้ท�าผิดศีลและเป็นข่าวอยู่นั้นก็เป็นเพียงจ�านวนน้อย และเขาก็รู้ว่าท�าผิดแล้วมัน 

เดือดร้อน ต่อไปก็จะไม่ท�าผิดอีก ถ้าทุกคนได้ทราบแนวทางบูรณาการศีล ๕ ข้างต้นแล้ว เอาใจใส ่

ปฏิบัติตาม และชักชวนให้คนใกล้เคียงปฏิบัติ ด�าเนินการต่อเนื่อง ท�าต่อเนื่อง พูดต่อเนื่อง ในที่สุด 

การปฏิบัติตามแนวบูรณาการศีล ๕ เข้ากับวิถีชีวิตก็จะเป็นจริงท่ัวประเทศไทยแน่นอน ข่าวร้าย เช่น 

ข่าวคนฆ่ากันตาย โจรขโมยจี้ปล้น คนข่มขืนกายใจกัน ข่าวคนโกหกหลอกลวงกัน และข่าวคนเสพสุรา

ยาเสพติดท�าให้ขาดสติแล้วสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม เป็นต้น ดังที่ปรากฏข้างต้นก็จากมีน้อยลด 

การปฏิบัติตามศีล ๕ อาจแผ่ไปทั่วโลกซึ่งจะเป็นไปตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้ 

ชาวโลกรักษาศีลปฏิบัติธรรม เป็นอยู่ด้วยไม่ประมาทและมีความสุขถ้วนหน้ากัน 

 ส�าหรบัการมองแนวทางบูรณาการศลี ๕ ด้วยทรรศนะทางปรชัญาทัง้ ๕ ส�านกั คอืส�านกัประโยชน์

นิยม ลัทธิกรณีธรรม ส�านักวัตถุนิยม ลัทธิเจตจ�านง และส�านักชะตานิยมนั้น ส�านักทั้งหลายมีทรรศนะ

สอดคล้องคล้อยตามกับแนวทางบูรณาการศีล ๕ อยู่จ�านวน ๔ ส�านักมีเพียงส�านักวัตถุนิยมเท่านั้นที่มี

ความขัดแย้ง เพราะส�านักวัตถุนิยมเน้นให้ความส�าคัญที่ความสุขทางกาย ส�านักอื่นนอกนี้นี้ให้ความ

ส�าคัญความสุขทางใจด้วย ส่วนเรื่องอานิสงส์ของการปฏิบัติตามศีล ๕ นั้น ได้น�ามาประกอบเรื่องนี้ 

เพือ่ให้เหน็ว่าในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาได้เสนอผลของการปฏบิติัตามศลี ๕ ไว้ดังทีป่รากฏในเนือ้หาสาระ

ที่ผ่านมา. 
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