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การศกึษาเปรียบเทียบหลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

                        พระมหาณรงค์ ปุญฺญว โส (บุญธรรม)  

  

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพ่ือ
ศึกษาหลักจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีวิธีวิจัยคือศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์ 
ตีความและเปรียบเทียบ 

ผลการวิจัยพบว่า หลักจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ให้ท า
ความชั่วทางกาย วาจา ใจ  สอนให้ท าแต่ความดีงามความถูกเป็นธรรม  ใช้ก าหนดขอบเขตความประพฤติของคนใน
สังคมให้อยู่ภายใต้กรอบของศีลธรรม ในการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์สูงสุดส่วนตัวบุคคลและสังคมส่ วนรวม โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 

หลักจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่มีอยู่ในคัมภีร์
ศาสนา เช่น กฎระเบียบของวรรณะ 4 และอาศรม 4 เป็นต้น เป็นหลักจริยธรรมที่สอนให้ชาวฮินดูตระหนักถึงหน้าที่และ
ท าหน้าที่ ตามกฎวรรณะของตน สอนให้ละชั่วท าดีทางกาย วาจา ใจ ด ารงตนอยู่ในระบบของวรรณะและอาศรมและ
หลักอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัด มีความเชื่อมั่นต่อเทพเจ้า ด ารงชีพอยู่ภายใต้หลักค าสอนของศาสนาเพ่ือเป็นการบังคับอินทรีย์
คือ กาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม เป็นกฎที่คนทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตาม เพ่ืออุดมคติของชีวิตและสังคม
และเพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงพรหมัน 

จากการเปรียบเทียบหลักจริยธรรมของทั้ง 2 ศาสนา พบว่า  

ด้านนิยามและความหมาย พบว่า หลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมมุ่งให้คนละชั่วท า
ดีอันจะน าคุณประโยชน์มาให้แก่ตนและสังคม และมุ่งการควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจเป็นหลัก แต่ศาสนา

                                                           
 บทความวจิยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์  “ การศกึษาเปรียบเทียบหลกัจริยธรรมในพระพทุธศาสนาเถรวาทกบั

ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู”  หลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั. 

 พระนิสติหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลยั, อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ ดร.พระมหาสริุโย อตฺุตมเมธี และอาจารย์ ดร.ณทัธีร์ ศรีดี. 



วารสารศิลปศาสตรป์รทิัศน์ 

  

 

พราหมณ-์ฮินดูจะเน้นไปท่ีรูปแบบของการปฏิบัติเช่น การบูชายัญ การท าตามกฎของวรรณะเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน
พระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมไม่ได้มุ่งไปที่รูปแบบ 

ด้านประเภทของจริยธรรมพบว่า ทั้งสองศาสนามีหลักจริยธรรมหลายประเภท แต่เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วมี  2 
ประเภทหลักคือ 1) หลักจริยธรรมทั่วไปส าหรับผู้ครองเรือนหรือประเภทโลกียวิสัย  2) หลักจริยธรรมส าหรับนักบวชหรือ
ประเภทโลกุตรวิสัย  

ด้านระดับ พบว่า พระพุทธศาสนาแบ่งระดับของจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับกลาง และระดับสูง ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับข้ันพื้นฐาน และระดับสูง 

ด้านคุณค่า พบว่า หลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนามีคุณค่าและความส าคัญอยู่ภายในตัวทุกประเภททุก
ระดับชั้น มีคุณค่าต่อมนุษย์ทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวม 

ด้านอิทธิพล พบว่า หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
ทุกชนชั้นวรรณะมาหลายยุคสมัยในหลาย ๆ ด้านเช่น การศึกษา พิธีกรรมต่าง ๆ และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้น 

ค าส าคัญ : จริยธรรม,  ศาสนาพุทธ,  ศาสนาพราหมณ-์ฮินดู. 
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A  Comparative Study of the Moral Principles in Theravāda Buddhism and Hinduism 

Phramahā  Narong  Poonyawangso (Boontham) 
 

ABSTRACT 
This research is of 3 objectives. They are 1) to study the moral principles in Theravāda Buddhism, 2) to study the moral principles 

in Hinduism, and 3) to study  comparison of the moral principles in Theravāda Buddhism and Hinduism. The research methodology is to study, 

find out and collect data from related documents and literatures, and then the collected data were analyzed, interpreted and compared.  

The research findings were as follows: 

The moral principles of Theravāda Buddhism are rules and regulations to control human behaviors viz., not to do evils by body, 

speech and mind, to teach human beings to do good and right things, to limit the behaviors of human in society to be under the moralities in the 

way of life for the highest benefit to both of themselves and society, by the way, the ultimate goal is Nibbānā.   

The principles of morality of Hinduism are the regulations and practices for the way of life in religious scriptures such as rules of four 

castes and four dwelling places. These are the principles of morality of Hindu to recognize to their duties and practice to the rules of castes which 

teach people to avoid doing evils and to do good things by body, speech, and mind, practice oneself within the system of castes and dwelling 

places including the others principles, be trust in God, living themselves within the religious doctrines to control their faculties (Indriya) such body, 

speech, and mind which are within the morality. These rules of Hindu in society must be practiced for the highest ideal of life and society, and for 

the ultimate goal which is attainment of Brahman. 

From the comparison of morality of two religions, it is found that, 

Regarding definitions and meanings, it is found that the moral principles of two religions are the moral rules to make people give up 

doing evil, and to do good things which lead to the benefits for themselves and society, and to aim of controlling of behaviors by body, speech, 

and mind mainly. However, Hinduism emphasizes the forms of practice such as sacrifices, practice following the rules of castes, and so on. In 

contrast, Buddhism emphasizes the practice of moral principles, instead of the form. 

Concerning the categories of moral principles, it is found that two religions have many varieties of the moral principles, but there 

are, in brief, two kinds of the main moral principles, they are 1)  the common moral principles for laymen or the worldly level, and 2) the moral 

principles for the monks or ascetics or ultimate level. 

As for levels, it is found that the morality in Buddhism can be divided into three levels, namely, the basic, middle, and advanced. 

Then, Hinduism are divided into two levels, namely, basic and advanced.   

As for values, it is found that moral principles of two religions are value and importance in all categories and levels. There are 

values for human in both body and mind, and also to individual and society as well. 

Concerning influences, it is found that the moral principles of both religions have influence and roles to the way of life of people in 

society and many ages such as education, rituals, and festivals and traditions, etc. 

 
Key Word: Morality, Buddhism, Hinduism. 
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บทน า 

การกระท าที่อาศัยหลักจริยธรรมทางศาสนาจะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและความประพฤติต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ

หลักจริยธรรม  เพราะมนุษย์มีเสรีภาพในการท าความดีและความช่ัวต่าง ๆ ได้ การด ารงชีวิตในสังคมจะต้องมีระเบียบวินัย และการที่จะ

ท าให้คนมีระเบียบวินัยได้นั้น  เราทุกคนจะต้องยอมรับความจริงบางสิ่งในสังคม เช่นสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างไร เราจะต้องเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันและน าจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศีลธรรมและจริ ยธรรมมี

ส่วนช่วยเราได้มากในเรื่องนี้ท้ังในส่วนตัวบุคคลและสังคมส่วนรวม ตามความเป็นจริงแล้วหลักของศีลธรรมและจริยธรรมเป็นวิถีแห่งการ

ด าเนินชีวิตที่ดีที่สุด (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์  2520 : 17)  หลักจริยธรรมที่บุคคลยอมรับต้องเป็นหลักจริยธรรมที่เป็นสากล  ศาสนิกของทุก

ศาสนาให้การยอมรับ จริยธรรมในทางศาสนาจึงมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมระดับต่าง ๆ เนื่องจากเป็น

แนวทางขัดเกลาจิตใจ พัฒนาพฤติกรรมบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น จริยธรรม คือ ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี

งาม ที่สังคมยอมรับเพือ่ให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่มีคุณค่าอันพึงประสงค์ของตนและสังคม
 

 ค าว่า “จริยธรรม” (Morality)  หมายถึง ธรรมที่เป็น

ข้อประพฤติปฏิบัติและมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง  ๆ ด้วย ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จะมี

คุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภทคือเป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคมนั้น  คือเป็นพฤติกรรมที่สังคม

นิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระท าส่วนมากเกิดความพอใจ การกระท านั้นเป็นสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสม  (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต  2526 

: 14)  ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกในสังคม ส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้น

ผู้มีจริยธรรมสูงคือผู้ที่มีลักษณะและ พฤติกรรมประเภทแรกมาก และประเภทหลังน้อย
 

 หลักจริยธรรมเป็นแนวทางของการประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยธรรมชาติ ซึ่งต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์

ความประพฤติที่มนุษย์ควรประพฤติที่ได้จากหลักทางศีลธรรม หลักปรัชญา วัฒนธรรม กฎหมายหรือจารีตประเพณี เพื่อประโยชน์สุขแก่

ตนเองและสังคม  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน  2530 : 103)  นอกจากนี้ จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติ 

การกระท าที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย  มนุษย์สามารถกระท าการต่าง ๆ  ได้อย่างมีเสรีภาพตามเจตนา สามารถเลือก

ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น  การกระท าอย่างไรเรียกว่าดี การกระท าอย่างไรเรียกว่าช่ัว ตรงกับค าว่า  “บุญและบาป” มนุษย์ประกอบขึ้น

ด้วยกายและจิต มีชีวิตด าเนินไปในท่ามกลางธรรมชาติและสังคม จึงกลายเป็นผู้มีพันธกรณีหรือหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองไปสู่ความ

สมบูรณ์สูงสุด  ด้วยการเข้าใจในธรรมชาติและสังคมอย่างถูกต้อง น าสังคมอันเป็นผลรวมแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแง่มุมต่า ง ๆ ไป

อย่างกลมกลืนและต้องพัฒนาตนเองก่อน จริยธรรมเป็นเครื่องพัฒนาบุคคลไปสู่ความดีสูงสุด พัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งอารยชน มี

องค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่  2 ส่วน  คือ  ส่วนแรกเรียกว่าจริยธรรมหรือศีลและส่วนท่ีสองเรียกว่าหลักคุณธรรม  ศีลเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน  

คุณธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ศีลห้าคือตัวอย่างของหลักจริยธรรมใน

พระพุทธศาสนาที่ถูกออกแบบมาส าหรับจัดการกับปัญหาจริยธรรมในสังคม (สมภาร พรมทา  2542 : 350)  หลักศีลธรรมหรือหลักความ

ประพฤติที่ดีงามถือว่าเป็นท่ีมาของจริยธรรมประเภทต่าง ๆ  

ศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากศีล 5 โดยมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นต้น 

พระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลจะเป็นคนมีจริยธรรมจะต้องมีศีล 5 เป็นเบื้องต้น และว่าการกระท าของบุคคลเกิดจากเจตนามีเจตนาเป็นมูล
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ฐาน ไม่ว่าจะท าดีหรือท าช่ัวก็ตาม ศีลธรรมเป็นหลักจริยธรรมที่ครอบคลุมคุณค่าทางจริยธรรม ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด ทั้งนี้

พิจารณาได้จากหลักศีลธรรมที่เป็นแม่แบบของจริยธรรมระดับต้นได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม ที่จะต้องปฏิบัติควบคู่กันไป ขั้นกลาง

พิจารณาจากหลักศีลธรรมที่สูงข้ึนมาอีกได้แก่ กุศลกรรมบถ  10  หรือทางแห่งกรรมดี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  2539  

:  36/105/151)
  ขั้นสูงพิจารณาจากมรรคมีองค์ 8 ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักศีลธรรมอันเป็นแม่บทของจริยธรรมระดับสูงได้แก่  

สัมมาทิฎฐิ - ความเห็นชอบ  สัมมาสังกัปปะ - ความด าริชอบ  สัมมาวาจา - เจรจาชอบ  สัมมากัมมันตะ - ท าการงานชอบ  สัมมาอาชีวะ 

- เลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ - เพียรชอบ  สัมมาสติ - ระลึกชอบ  สัมมาสมาธิ - ตั้งจิตมั่นชอบ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

2539 : 18/335/314) ซึ่งผลของการปฏิบัติหลักศีลธรรมขั้นสูงนี้  จะเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุความดีสูงสุดได้ (บุญมี แท่นแก้ว  2527 :  

147) ดังนั้นศีลธรรมจึงเป็นหลักการพัฒนาชีวิตและมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์  

หลักจริยธรรมที่ส าคัญในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูมีอยู่หลายประการ  แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะหลักจริยธรรมที่มี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวฮินดู  เช่น หลักจริยธรรมที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน  อย่างสันติสุขโดยไม่มีความขัดแย้งกัน  คือ   หลัก

อหิงสา  การไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตหรือชีวะ  นอกจากนี้ในสังคมฮินดูยังได้แบ่งวรรณะ  ถือเป็นการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ขอ งคนในสังคม 

เพราะเชื่อว่า สังคมทุกสังคมจะเดินหน้าไปได้ก็ต่อเมื่อคนแต่ละคนในสังคมมีหน้าที่และท าหน้าท่ีที่เหมาะสมของตน  การแบ่งวรรณะไม่ใช่

การแบ่งชนช้ันตามที่ชาวโลกเข้าใจกัน แต่เป็นการท าหน้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม (วิทยา ศักยาภินันท์  2549 : 70) ผู้ที่ปรารถนา

จะบรรลุโมกษะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือพระพรหมได้นั้น  จะต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ชาวฮินดูเช่ือว่า  ผู้ที่

เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนควรจะท าตนให้เป็นไปตามวรรณะที่ได้ก าหนดไว้ ถ้าท าได้เช่นนั้น หน้าที่การงานของตนก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้อย่าง

สมบูรณ์  แรงจูงใจของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาในพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นท าให้เกิดผลร้ายคือความเสื่อมโทรมทางสังคม  ท า

ให้สังคมขาดความสันติสุขและเป็นบ่อเกิดของความช่ัวต่าง ๆ  

แม้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู จะสอดคล้องกันในบางเรื่อง  เนื่องจากทั้งสองศาสนามีถิ่น

ก าเนิดอยู่ในภูมิประเทศเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันทั้งสองศาสนาก็มีหลักค าสอนทางจริยธรรมหรือหลักปฏิบัติในการแสวงหาความจริง

หรือเป้าหมายสูงสุดที่แตกต่างกัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีลักษณะอย่างไร แตกต่ างกันหรือสอดคล้องกันอย่างไร มี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างไร และมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของความดีความช่ัว ความผิดความถูกอย่างไร โดย

ประเด็นที่จะศึกษาคือ นิยามและความหมายของหลักจริยธรรม ประเภทของหลักจริยธรรม ระดับของหลักจริยธรรม คุณค่าของหลัก

จริยธรรม โดยจะน าข้อมูลที่ได้ในประเด็นต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน 

 

                                                           
 พระไตรปิฎกที่อ้างองิในบทความนีใ้ช้ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั มีข้อก าหนดดงันี ้ ตวัเลขแรก หลงั พ.ศ. 

หมายถึง เลม่ที่... ตวัเลขทีส่อง หมายถึง ข้อที่... ตวัเลขที่สาม หมายถึง หน้าที่.... 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2. เพื่อศึกษาหลักจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

3. เพื่อเปรียบเทียบหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาพราหมณ์ - ฮินด ู

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Research) ซึ่งเอกสารที่ใช้ใน

การศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. เอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ส่วนในพระพุทธศาสนาจะศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคัมภีร์ภควัทคีตาของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรม 

2. เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ คัมภีร์อื่นนอกจากพระไตรปิฎก เช่น  อรรถกถา  ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสสต่าง 

ๆ  รวมถึงต าราและเอกสารที่เป็นงานเขียนและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนา  

3. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ตีความ  เปรียบเทียบ 

4. สรุปผลจากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย 

ประเด็นที่ ๑ เปรียบเทียบนิยามความหมายของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พบว่า  

จริยธรรมเป็นกฎเกณฑ์ของศีลธรรม เป็นกฎแห่งการท าความดีที่ศาสนาทั้งสองสอนให้สมาชิกของสังคมปฏิบัตติาม โดยมุง่ให้คนละชั่วท าดี

ทางกาย วาจา ใจ  อันเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคม ด ารงตนอยู่บนหลักของศีลธรรมทางศาสนา เพื่อความพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร บรรลุ

พระนิพพานในพระพุทธศาสนา  และโมกษะในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ในส่วนที่แตกต่างกันของหลักจริยธรรมทั้งสองศาสนาพบว่า 

พระพุทธศาสนามุ่งไปท่ีหลักจริยธรรมความประพฤติทางกาย วาจา ใจเป็นหลัก ฝ่ายจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมุ่งไปท่ีการกระท า

ทางกาย วาจา และใจเหมือนกัน แต่เน้นไปที่รูปแบบ  เช่น ระบบวรรณะ 4 และอาศรม 4 เป็นต้น  

ประเด็นที่ ๒ เปรียบเทียบประเภทของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูผลจากการศึกษาพบว่า 

หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนามีหลายประเภทหลายหัวข้อธรรม เนื่องจากทั้งสองศาสนามีหลักธรรมค าสอนและคัมภีร์จ านวนมาก ดังนั้น 

จริยธรรมจึงมีหลายประเภทให้คนในสังคมได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนว่าตนมีความเหมาะสมกับหลักจริยธรรม

ประเภทใด แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1) หลักจริยธรรมพื้นฐานทั่วไปส าหรับคนทั่วไปได้แก่ ฆราวาสผู้ครองเรือน
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น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ 2) หลักจริยธรรมที่พ้นจากโลกียวิสัยของฆราวาส จริยธรรมส าหรับผู้ปฏิบัติตามเพื่อแสวงหา

ความหลุดพ้นได้แก่นักบวชในศาสนา ส่วนที่แตกต่างกันด้านประเภทของจริยธรรมทั้งสองศาสนาพบว่า จริยธรรมประเภทโลกิยะใน

พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมและสอนให้บุคคลปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเพื่อเป็นการพัฒนาตนและปู

พื้นฐานไปสู่จริยธรรมขั้นสูงคือการบรรลุพระนิพพาน แต่จริยธรรมประเภทเดียวกันนี้ในฝ่ายศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เน้นการปฏิบัติตาม

หน้าท่ีของแต่ละวรรณะและแต่ละอาศรม ซึ่งก็มีจริยธรรมก ากับอยู่ภายในตัว  หลักจริยธรรมแต่ละประเภทย่อมมีความส าคัญต่อชาวฮินดู 

ท าให้ชาวฮินดูด าเนินชีวิตตามระบบของวรรณะเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมและความมั่นคงของประเทศ (สมพร สุขเกษม   2532 : 91)  

นอกจากจะท าตามหน้าที่ของวรรณะเพื่อความเจริญของชีวิตและสงัคมแล้ว  เป้าหมายการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของชาวฮินด ูคือ การ

ได้เข้าถึงความจริงสูงสุดในทางศาสนาซึ่งได้แก่การบรรลุโมกษะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพรหมัน 

ประเด็นที่ ๓ เปรียบเทียบระดับของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  ผลจากการศึกษาพบว่า 

พระพุทธศาสนาได้แบ่งระดับจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน 2) ระดับกลาง และ 3) ระดับ สูงสุด ส่วนศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู ได้แบ่งหลักจริยธรรมออกเป็น 2 ระดับคือ 1) ระดับขั้นพื้นฐาน และ 2) ระดับสูงสุด ระดับจริยธรรมในส่วนที่แตกต่างกัน

ทางด้านระดับของหลักจริยธรรมในทั้งสองศาสนาคือ พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด

อย่างชัดเจน ส่วนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ ข้ันพ้ืนฐาน และขั้นสูง ระดับขั้นพื้นฐานเป็นการแสวงหาความมั่งคั่ง

ความร่ ารวยทางทรัพย์สินและความสุขทางโลก ส่วนขั้นสูงเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการแสวงหาความสุขทางธรรมเพื่อความหลุด

พ้น (อารี วิชาชัย  2543 : 63) แต่เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วระดับของหลักจริยธรรมของทั้งสองศาสนามีอยู่  2  ระดับหลักใหญ่คือ จริยธรรม

ระดับโลกิยะ กับจริยธรรมระดบัโลกุตระ  และหลักจริยธรรมทุกระดับย่อมอาศัยสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือบรรลจุุดมุ่งหมายสูงสุด

ในทางศาสนา 

 ประเด็นที่ ๔ เปรียบเทียบคุณค่าของหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ผลจากการศึกษาพบว่า 

หลักจริยธรรมทั้งสองศาสนาตา่งก็มีคุณค่าและความส าคัญอยู่ภายในตัว  และเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจเป็นท่ีพึ่งทางใจท้ังยามทุกข์และยามสุข 

มีคุณค่าต่อมนุษย์ทางด้านสังคมส่วนรวมและส่วนปัจเจกบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลที่มีความทุกข์สามารถแก้ไขปัญหา

ชีวิตได้ หลักจริยธรรมเป็นระบบเสริมสร้างคุณธรรมที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน สังคมใดก็ตามถ้าสมาชิกของสังคมมี

จริยธรรม สังคมนั้นย่อมมีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน คุณค่าจริยธรรมชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิต มีความเป็นอยู่อย่างมี

ระเบียบแบบแผน ช้ีน าให้คนท าดีละเว้นจากความช่ัวเพื่อประโยชน์และอุดมคติของสังคม 

จะเห็นได้ว่า หลักจริยธรรมเป็นกลไกพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบของคนในสังคม  เป็นเสมือนฐานหรือเข็มทิศที่

ช้ีน าในการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบของหลักจริยธรรมทางศาสนา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของชีวิตจนถึงขั้นสูงสุดของชีวิต  หลักจริยธรรมมี

ความส าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม เช่น ท าให้สังคมน่าอยู่ ท าให้สังคมมี

สันติสุข  ท าให้สังคมมีความมั่นคงทางด้านการปกครอง ด้านการศึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นต้น และมีคุณค่าในระดับบุคคล  

เป็นคุณค่าที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต  คือคุณค่าในการพัฒนาตนเพื่อท าลายกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทางใจ  และเข้าถึงสัจธรรม

ความจริงสูงสุดของชีวิต คือการพ้นทุกข์ บรรลุพระนิพพานและโมกษะ 



วารสารศิลปศาสตรป์รทิัศน์ 
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