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พระพุทธศาสนากบัการจัดระเบียบสังคม 
การจัดระเบียบสังคม โดยทั่วไปหมายถึง การทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

ดีงาม รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข องคประกอบการจัดระเบียบสังคม 
ในทางสังคมวิทยาจะประกอบดวย วัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม การขดัเกลาทางสังคม 
นิวเศวิทยา ครอบครวั ศาสนา เศรษฐกิจและการเมืองในทางพระพุทธศาสนา มีหลักการสอน 
และหลักปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับสังคมและสะทองถึงเจตนารมณของพระพุทธศาสนาใน 
ดานความสัมพันธทางสังคมมากที่สุดก็คือ คําสอนและหลักปฏิบัติในขั้น “ศีล” เพราะศีลเปนระบบ 
การควบคุมชวีิตดานนอกเกี่ยวดวยการแสดงออกทางกาย วาจาเปนระเบียบวาดวยความสัมพันธ 
กับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนนิกจิการตาง ๆ 
ของหมู การจดัสภาพความเปนอยูและส่ิงแวดลอมใหเรียบรอยและเกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดี 
ของหมูชนนั้น และแกความผาสุขแหงสมาชิกทั้งปวงของหมูชน อันจะเอ้ืออํานวยใหทุกคนสามารถ 
บําเพ็ญกิจการที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป ศีลพื้นฐานหรือขั้นตนที่สุด คือศีล ๕ (พระธรรมปฏก, 2545:431) 

อยางไรก็ตามปญหาวิกฤตทางสังคมตางๆ นั้น เกดิขึ้นจาก ”คน” ดังนั้นการทีจ่ะดําเนนิการ 
ไมใหสังคมเกิดความวุนวายหรือเกิดวิกฤติ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไขปญหาที่เปนตนเหตุ 
นั่นคือ “ คน ” เปนตนเหตุของปญหาทั้งปวง การดําเนนิการจัดสังคมใหเปนระเบียบ 
จะดําเนินการอยู ๓ ระดับ คือ 
ระดับที่ ๓ การควบคุมพฤติกรรมของคน ในทางโลก เครื่องมือในการควบคุมพฤตกิรรม 
ของคน ก็คือ ระเบียบขอบังคับ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
สวนในทางพระพุทธศาสนาเห็นวา “ศีล” เปนเครื่องมือในการควบคุมพฤตกิรรมของคน 
ศีลแบงออกเปน ๒ ระดับ ระดับที่หนึ่ง ระดับธรรม คือ เปนขอแนะนําส่ังสอน หรือ 
หลักของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เชน โอวาทปาฏิโมกข กฏแหงกรรม เปนตน 
ระดับที่สอง ระดับวนิัย คือเปนแบบแผนขอบังคับที่บัญญตัไิว คําวาวินัย มคีวามหมายอยู ๒ นัย 
คือ  (พระธรรมปฏก,2543:449-450) 
ก. การฝกใหมีความประพฤติและความเปนอยูเปนระเบียบแบบแผน หรือการบังคับควบคุมตน 
ใหอยูในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใชระเบียบแบบแผนตางๆ เปนเครื่องจัดระเบียบ 
ความประพฤติ ความเปนอยูของตนและกจิการของสังคม 
ข. ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ขอบังคบัตางๆ ที่วางไวเปนหลักหรือเปนมาตรฐานสําหรับใชฝกคน 
หรือใชบังคับควบคุมตนตลอดจนเปนเครื่องจดัระเบียบความประพฤติ ความเปนอยูของคนและ 
กิจการของสังคมใหเรียบรอยดีงาม



ดังนั้น ความสํานกึในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีล แยกออกเปน 2 ดาน คือ การฝกหัด 
ขัดเกลาตนเอง และการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนหรือของสังคม ศีลในระดับวินัย เรยีกวา คิหิวินัย 
พระธรรมปฏกกลาวถึงวินัยชาวพทุธ ที่จะตองปฏิบัติเปนมาตรฐาน ดังนี้คือ 
กฎที่ ๑: เวนจากความชั่ว ๑๔ ประการ คือ 
๑) กุศลกรรมบท ๑๐ ไดแก ทางกาย ๓ ประการ คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย 
เวนจากความประพฤติผิดในกาม ทางวาจา ๔ ประการ คือ เวนจากการกลาวเท็จ เวนจากการกลาว 
สอเสียด เวนจากการกลาวคําหยาบ และเวนจากการกลาวเพอเจอ ทางใจ ๓ ประการ คือ 
เวจากความโลภ เวนจากการพยาบาท และเวนจากความหลงผิด 
๒) เวนจากอคติ ๔ คือ ลําเอียงเพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะกลัว ลําเอียงเพราะเขลา 
๓) เวนจากอบายมุข ๖ คือ ไมดื่มของมึนเมาทุกชนิด ไมเทีย่วกลางคนื ไมเที่ยวดกูารมหรสพตาง ๆ 
ไมเลนการพนัน ไมคบคนชั่ว เปนมติรและไมเกียจครานทาํการงาน 
๔) ปฏิบัติตามทิศ ๖ เปนตน 
กฎที่ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน คือ 
ก.เลือกสรรคนทีจ่ะเสวนา คบคนทีจ่ะนําชวีิตไปในทางแหงความเจริญและสรางสรรค 
โดยหลักเวนมติรเทียม คบหามิตรแทคือ 
๑) รูทันมิตรเทียม ๔ ประเภท คือ 
(๑) คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ คิดเอาแตไดฝายเดียว,ยอมเสียนอย โดยหวังเอามาก, ตัวมีภัย 
จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน และคบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน 
(๒) คนดีแตพดู มีลักษณะ ๔ คือ ดีแตใชของหมดแลวมาปราศรัย ,สงคเคราะหดวยสิ่งที่หา 
ประโยชนมิได และเม่ือเพ่ือนมีกิจอางแตเหตุขัดของ 
(๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ คือ จะทําชั่วก็เห็นดวย , จะทําดีก็เห็นดวย,ตอหนาสรรเสริญ 
และลับหลังนินทา 
(๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ คอยเปนเพ่ือนดื่มน้ําเมา, คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน , 
คอยเปนเพื่อนเที่ยวดกูารเลน และคอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 
๒) รูถึงมิตรแท ๔ ประเภท คือ 
(๑) มิตรมีอุปการะ มีลักษณะ ๔ คือ เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน , เพ่ือนประมาท ชวยรักษา 
ทรัพยสินของเพื่อน , เม่ือมีภัยเปนที่พ่ึงพํานักได และมกีิจจาํเปน ชวยออกทรัพยให 
เกินกวาที่ออกปาก 
(๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ 4 คือ บอกความลับแกเพ่ือน,รักษาความลับของเพ่ือน, 
มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง และแมชีวิตก็สละใหได



(๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔ คือ จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปราม,แนะนําสนับสนุน 
ใหตั้งอยูในความดี ,ใหไดฟง ไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง และบอกทางสุขทางสวรรคให 
(๔) มิตรมีใจรกั มีลักษณะ ๔ คือ เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ,เพื่อนมีสุข พลอยยินดีดวย, 
เขาติเตียนเพื่อนชวยยับยั้งแกใหและเขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน 
ข.จัดสรรทรพัยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ ขยันหมั่นทํางานเก็บออมทรัพย ดังผึ้งเก็บรวบรวมน้ําหวาน 
ขั้นที่ ๒ เม่ือทรัพยมากมาย พึงวางแผนใชจายคือ 
- แบง ๑ สวน เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ ทําความดี 
- แบง ๒ สวน ใชทําหนาท่ีการงานประกอบกิจการอาชีพ 
- แบง ๓ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชวีิตและกิจการคราวจําเปน 
กฎที่ ๓: รักษาความสัมพันธ ๔ ทิศ 
ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต คือปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพนัธกับตนใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ 
ทิศท่ี ๑ทิศเบ้ืองหนา ในฐานะบุตรพึงเคารพบดิามารดาและบิดามารดาพึงอนุเคราะหบุตร 
ทิศท่ี ๒ ทิศเบื้องขวา ในฐานะที่เปนศษิย พึงแสดงความเคารพอาจารย และอาจารย 
พึงอนุเคราะหศิษย 
ทิศท่ี ๓ ทิศเบื้องหลัง ในฐานะที่เปนสามีพึงใหเกียรติบํารุงภรรยา และภรรยาพึงอนุเคราะหตอบ 
ทิศท่ี ๔ ทิศเบื้องซาย ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย และมิตรสหาย 
พึงอนุเคราะหตอบ 
ทิศท่ี ๕ ทิศเบื้องลาง ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงลูกนองและลูกนองพึงแสดงน้ําใจตอนายจาง 
ทิศท่ี ๖ ทิศเบื้องบน ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเครารพนับถือตอพระสงฆ และ 
พระสงฆพึงอนุเคราะหคฤหัสถ 
ข.เกื้อกูลกนัประสานสังคม คือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมสรางสรรคสังคม ใหสงบสุขมั่นคงสามัคคี 
มีเอกภาพ ดวยสังคหวัตถุ ๔ คือ 
๑) ทาน คือ เผื่อแผแบงปน 
๒) ปยวาจา คือ พูดวาจาไพเราะออนหวาน 
๓) อัตถจริยา คือ ทําประโยชนแกสังคม บําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ 
๔) สมานัตตตา คือ ชวยประสานสัมพันธ 

เรื่องของศีลทางสังคม ซ่ึงอยูฝายของวินัยนั้น ยอมครอบคลุมเรื่องการจดัระเบียบชวีิต 
ดานนอกทั้งหมด เทาที่จะชวยทําสภาพความเปนอยูโดยทัว่ไป กิจการทั้งหลายของสังคม 
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม และสภาพแวดลอมที่ควรจัดได ใหมีสภาพที่เกื้อกูล 
แกความเจริญงอกงามของชีวิตตนเอง และสงผลตอการเจริญงอกงามของสังคมโดยรวมดวย



ระดับที่ ๒ สรางจิตสํานกึ การควบคุมพฤติกรรมของคนเปนการควบคุมเบื้องตน สามารถควบคุม 
พฤติกรรมไดในระดับหนึ่งเทานัน้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางจิตสํานึกใหกับ “คน”ในสังคม 
ใหมีจิตสํานกึที่ดีงาม และเปนกรอบในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในระดับท่ีสูงขึน้ 
ดังนั้นกระบวนการสรางจิตสํานกึจะตองควบคุมโดยอาศัย “สมาธิ” โดยการสรางจิตที่มคีุณภาพ 
สรางสมรรถภาพทางจิตและสรางสุขภาพจติที่ดี ดังที่กลาวแลวในเบื้องตน กระบวนการของสมาธิ 
ถือวาเปน “เกราะปองกันจติ” ไมใหลุมหลงมัวเมาในอกุศล หรือความชั่วทั้งหลาย เชนมีความอดทน 
(ขันต)ิ มีความขมใจ(ทมะ) ตอส่ิงยั่วยุทั้งหลาย เปนตน 
ระดับที่ ๓ สรางองคความรู การสรางองคความรูที่ถูกตอง เขาใจสภาพตามความเปนจริง 
ถือวา เกิด “ปญญา” การมีปญญาสามารถชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง ใชปญญาไปในทางท่ีดีงาม 
ก็จะกอใหเกดิการดําเนินวิถีชีวิตไดอยางมีสันติสุขไดในทีสุ่ด 

ที่มา  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


