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บทที่ ๑
ประวัตินักธรรม ธรรมศึกษา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า  นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำ�ริของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุ
สามเณรผู้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของพระพุทธศาสนา  สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็น
พื้นฐานนำ�ไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป
การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา  นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำ�หรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่าภิกษุสามเณร
ที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำ�นวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลนพระภิกษุผู้มีความรู้
ความสามารถทีจ่ ะช่วยกิจการพระศาสนาทัง้ ในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะนำ�สัง่ สอนประชาชน
ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระดำ�ริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ในภาษาไทยขึ้น สำ�หรับสอนพระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครอง
วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงกำ�หนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เมื่อทรงเห็นว่า  การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล ทำ�ให้ภิกษุสามเณร
มีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงดำ�ริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย
ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ประเทศไทยเริม่ มีพระราชบัญญัตเิ กณฑ์ทหาร ซึง่ ภิกษุทงั้ หมดจะได้รบั การยกเว้น
ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผูร้ ธู้ รรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์ชว่ ยกำ�หนดเกณฑ์ของสามเณร
ผูร้ ธู้ รรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงกำ�หนดหลักสูตรองค์สามเณรรูธ้ รรมขึน้
ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องค์นักธรรม” สำ�หรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ
(คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และโปรดให้จัดการสอบ
ในส่วนกลางขึน้ เป็นครัง้ แรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วดั บวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตร
เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งแรกนี้ ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม และ
แปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท
พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมสำ�หรับภิกษุสามเณรทั่วไปจะเรียนรู้
ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ อย่าง คือ อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธประวัติ และ
เรียงความแก้กระทูธ้ รรม และอย่างวิสามัญ เพิม่ แปลอรรถกถาธรรมบท มีแก้อรรถบาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์
และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติ
เข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากพระภิกษุสามเณรรูปนั้น ๆ
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มีความจำ�เป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า นักธรรมชั้นตรี การศึกษาพระธรรมวินัย
แบบใหม่นี้ ได้รบั ความนิยมจากหมูภ่ กิ ษุสามเณรอย่างกว้างขวางและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว เพียง ๒ ปีแรก
ก็มภี กิ ษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป เมือ่ ทรงเห็นว่าการศึกษานักธรรมอำ�นวยคุณประโยชน์
แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทั่วไป ในเวลาต่อมาจึงทรงพระดำ�ริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่
ภิกษุทุกระดับ คือ ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท สำ�หรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ คือ มีพรรษาเกิน ๕ แต่ไม่ถึง ๑๐
และนักธรรมชั้นเอก สำ�หรับภิกษุชั้นเถระ คือมีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
คณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้
ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ทรงพิจารณาเห็นว่า  การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ที่
ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะสำ�หรับเหล่าข้าราชการครู
จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมสำ�หรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า  “ธรรมศึกษา” มีครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท
ชัน้ เอก ซึง่ มีเนือ้ หาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมภิกษุสามเณร เว้นแต่วนิ ยั บัญญัตทิ ที่ รงกำ�หนดใช้เบญจศีล
เบญจธรรม และอุโบสถศีลแทน ได้เปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และเปิดสอบ
ครบทุกชั้นในเวลาต่อมา  มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจำ�นวนมาก นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ มีส มเด็ จ พระวั น รั ต (จุ น ท์ พฺ ร หฺ ม คุ ตฺ โ ต)
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถดำ�รง
พระศาสนาไว้ได้ด้วยดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่สำ�คัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)

3

บทที่ ๒
เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า
๑. การทำ�นามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ท�ำของยากให้ง่าย ธรรมะเป็นเรื่องนามธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจ ยิ่งเป็นธรรมะระดับ
สูงสุดก็ยิ่งลึกล�้ำคัมภีรภาพยิ่งขึ้น....ความส�ำเร็จแห่งภารกิจการสั่งสอนประชาชนส่วนหนึ่ง เพราะพระองค์
ทรงใช้เทคนิควิธีการท�ำของยากให้ง่าย เช่น
๑.๑ การใช้อุปมาอุปไมย วิธีนี้เป็นวิธีทรงใช้บ่อยที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะทำ�ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพ
และเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความให้ยืดยาว
๑.๒ ยกนิทานประกอบ เป็นเทคนิคหรือกลวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อย
๑.๓ ใช้อปุ กรณ์หรือสือ่ การสอน เทคนิควิธสี อนด้วยการกระทำ�ของยากให้ง่าย หรือทำ�นามธรรม
ให้เป็นรูปธรรม นอกจากใช้อุปมาอุปไมยและเล่านิทานประกอบแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่พระพุทธองค์
ทรงใช้มากพอ ๆ กับสองวิธีข้างต้น คือ การใช้สื่ออุปกรณ์หรือใช้สื่อการสอน

๒. ทำ�ตนเป็นตัวอย่าง
ในแง่ของการสอนอาจแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ
๒.๑ ทำ�ให้ดูหรือสาธิตให้ดู
๒.๒ ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

๓. ใช้ถ้อยคำ�เหมาะสม
การสอนที่จะประสบผลสำ�เร็จ ผู้สอนจะต้องรู้จักใช้คำ� ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดพูดด้วยเมตตาจิต
มิใช่พูดด้วยความมุ่งร้าย

๔. เลือกสอนเป็นรายบุคคล
ผู้สอนต้องรู้ว่าคนฟังนั้นต่างภูมิหลัง ต่างความสนใจ ต่างระดับสติปัญญาการเรียนรู้ เพราะ
ฉะนั้นการเลือกสอนเป็นรายบุคคลจะช่วยให้การสอนประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ถ้าทำ�ได้ก็ควรใช้วิธีนี้
แม้จะสอนเป็นกลุ่มก็ต้องเอาใจใส่นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลให้ได้

๕. รู้จักจังหวะและโอกาส
ดูความพร้อมของผู้เรียน รู้จักคอยจังหวะอันเหมาะสม ถ้าผู้เรียนไม่พร้อมก็เหนื่อยเปล่า

๖. ยืดหยุ่นในการใช้เทคนิควิธี
เทคนิควิธีบางอย่างใช้ได้ผลในวันนี้ ต่อไปวันข้างหน้าอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ จึงควรยืดหยุ่นวิธีการ
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๗. การเสริมแรง
มีคำ�พูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า  “ทรงชมคนที่ควรชม ตำ�หนิคนที่ควรตำ�หนิ” การชมเป็นการ
ยอมรับความสามารถหรือให้กำ�ลังใจให้ทำ�อย่างนั้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป การตำ�หนิเป็นการตักเตือนมิให้ประพฤติ
เช่นนั้นอีกต่อไป

หลักสำ�คัญที่ครูผู้สอนควรทราบ
หลักสำ�คัญคือหลักการใหญ่ ๆ ของการสอนไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็มีอยู่ ๓ หลัก คือ
๑. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
๒. หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
๓. หลักเกี่ยวกับตัวผู้สอน

ก. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
คนจะสอนคนอืน่ ต้องรูว้ า่ จะเอาเรือ่ งอะไรมาสอนเขาเสียก่อน ไม่ใช่คดิ แต่วธิ กี ารสอนว่าจะสอน
อย่างไร ต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรไปสอนเขา พระพุทธเจ้าแนะนำ�ว่าผูส้ อนต้องคำ�นึงเสมอว่า ต้องสอนสิง่ ทีร่ เู้ ห็น
หรือเข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่เข้าใจยาก
๑. สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตามลำ�ดับ
๒. สอนด้วยของจริง
๓. สอนตรงตามเนื้อหา
๔. สอนมีเหตุผล
๕. สอนเท่าที่จำ�เป็นต้องรู้
๖. สอนสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

ข. หลักเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
๑. พระพุทธองค์จะทรงสอนใคร ทรงดูบคุ คลผูร้ บั การสอนหรือผูเ้ รียนก่อนว่าบุคคลนัน้ ๆ เป็น
คนประเภทใด มีพื้นความรู้ความเข้าใจหรือความพร้อมแค่ไหน และควรจะสอนอะไรแค่ไหน
๒. นอกจากดูความแตกต่างของผู้เรียนแล้ว ยังต้องดูความพร้อมของผู้เรียนด้วย
๓. สอนให้ผู้เรียนทำ�ด้วยตนเอง
๔. ผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมด้วย
๕. ครูต้องเอาใจใส่ผู้เรียนที่มีปัญหาเป็นพิเศษ

ค. หลักเกี่ยวกับตัวการสอน
๑. สร้างความสนใจในการสอนคนนั้น (การนำ�เข้าสู่บทเรียน)
๒. สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ปลอดโปร่ง
๓. มุ่งสอนเนื้อหา มุ่งให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
๔. ตั้งใจสอน สอนโดยเคารพ ถือว่างานสอนเป็นงานสำ�คัญ
๕. ใช้ภาษาเหมาะสม ผู้สอนคนอื่นควรมีความสามารถในการสื่อสาร ใช้คำ�พูดที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
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หลักการสอนแนวพุทธวิธี
พระพุทธเจ้านัน้ ทรงเป็นพระบรมครู ยอดครูของผูส้ อน พระองค์ทรงมีหลักการในการสอนมากมาย
หลายหลักการ เรียกว่า “หลัก ๔ ส” คือ
๑. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดแจ้ง เหมือนจูงมือให้มาดูด้วยตา
๒. สมาทปนา ชักจูงให้เห็นจริงเห็นจังตาม ชวนให้คล้อยตาม จนยอมรับเอาไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา เร้าใจ เกิดความกล้าหาญ มีกำ�ลังใจ มั่นใจว่าทำ�ได้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่มีมา
๔. สัมปหังสนา มีวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้ฟังร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ เปี่ยมล้นไปด้วยความหวัง
สรุปหลักการทั่วไปของการสอน คือ แจ่มแจ้ง - จูงใจ - หาญกล้า - ร่าเริง

หลักการสอนพุทธวิธีแบบสนทนา (สากัจฉา หรือธรรมสากัจฉา)
เป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อยที่สุด พระองค์ชอบใช้วิธีนี้อาจเป็นด้วยว่าผู้ฟังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ทำ�ให้การเรียนการสอนสนุกไม่รู้สึกว่าตนกำ�ลัง “เรียน” หรือกำ�ลัง “ถูกสอน” แต่จะรู้สึกว่าตนกำ�ลังสนทนา
ปราศรัยกับพระพุทธองค์อย่างสนุกสนาน

หลักการสอนพุทธวิธีแบบตอบปัญหา (ปุจฉา - วิสัชนา)
ผู้ถามปัญหาอาจถามด้วยจุดประสงค์หลายอย่าง เช่น
๑. บางตนถามเพื่อต้องการคำ�ตอบในเรื่องที่สงสัยมานาน
๒. บางคนถามเพื่อลองภูมิว่าคนตอบรู้หรือไม่
๓. บางคนถามเพื่อข่มหรือปราบให้ผู้ตอบอับอาย
๔. บางคนถามเพื่อเทียบเคียงกับความเชื่อหรือคำ�สอนในลัทธิศาสนาของตน
พระพุทธองค์ตรัสรู้ว่า  การตอบปัญหาใด ๆ ต้องดูลักษณะของปัญหาและเลือกวิธีตอบให้ถูกต้อง
เหมาะสมพระองค์จำ�แนกประเภทของปัญหาไว้ ๔ ประการ คือ
๑. ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา
๒. ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ
๓. ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ
๔. ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลยไม่ตอบ

วิธีคิดแบบอริยสัจ ๔/คิดแบบแก้ปัญหา
เป็นการคิดแบบแก้ปัญหา  เรียกว่า  “วิธีแห่งความดับทุกข์” จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง
เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและทำ�การที่ต้นเหตุ
จัดเป็น ๒ คู่ คือ
คู่ที่ ๑ ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการ
สมุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องกำ�จัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้
คู่ที่ ๒ นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสิ้นปัญหา เป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง
มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำ�ในการแก้ไขสาเหตุ เพื่อบรรลุ
จุดหมาย คือ ภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์
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กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบพุทธวิธี ๙ อย่าง

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน ครูผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วม
- ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
ขั้นฝึก
- ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
- ผู้เรียนแต่ละรูปหรือแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายหรือนำ�เสนอสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม
- หาข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม-รูปธรรม
ขั้นประยุกต์
- ค้นคว้าสิ่งที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่กำ�หนดให้

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบปุจฉา - วิสัชนา (การถาม - ตอบ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- การทำ�หน้าที่เป็นผู้ถาม - ตอบที่ถูกต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะ
- วิธีถาม - ตอบ (ตอบทันทีเมื่อมีผู้ถาม ตอบแบบมีเงื่อนไข ย้อนถามผู้ถามก่อนแล้วจึงตอบ
นิ่งเสียไม่ตอบ เป็นต้น)
ขั้นฝึก
- ตัวอย่างการถาม - ตอบ
- ถาม - ตอบแบบคนต่อคน ถาม - ตอบแบบกลุ่มต่อกลุ่ม ถาม - ตอบแบบกลุ่มต่อคน เป็นต้น
- หาข้อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม - ตอบ
ขั้นประยุกต์
- ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่กำ�หนดไว้ในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา (การสนทนา)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ครูผู้สอนเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือจำ�ลองสถานการณ์
ขั้นฝึก
- ผู้เรียน/ครูผู้สอน - อภิปรายในประเด็นที่เป็นปัญหา  หัวข้อ หรือสถานการณ์ ตามเนื้อหา
ที่กำ�หนด
- หาข้อสรุปในประเด็นที่เป็นปัญหา หัวข้อ หรือสถานการณ์จากการสนทนาอภิปราย
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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ขั้นประยุกต์
- ศึกษาเพิ่มเติมการสนทนา - อภิปรายของบุคคล กลุ่มคน ละคร องค์กร เป็นต้น

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอริยสัจ ๔ (กำ�หนดปัญหา  ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง
วิเคราะห์ สรุป)
ขั้นสืบค้น (ทุกข์)
- กำ�หนดปัญหา ที่มาของปัญหา การเกิดปัญหา (ตามเนื้อหาที่กำ�หนด)
ขั้นเชื่อมโยง (สมุทัย)
- ตั้งสมมุติฐาน การอนุมาน การคาดคะเน ความน่าจะเป็น ปัจจัยเสี่ยง
ขั้นฝึก (นิโรธ)
- ทดลอง เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ สรุปผล
ขั้นประยุกต์(มรรค)
- การนำ�ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้

๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบไตรสิกขา (ระเบียบวินัย จิตใจแน่วแน่ แก้ปัญหาถูกต้อง)
ขั้นสืบค้น (ศีล)
- สร้างความมีระเบียบวินยั ความมีศรัทธา ความตระหนัก ความเร้า ให้เกิดกับผูเ้ รียนพร้อมทีจ่ ะเรียน
ขั้นเชื่อมโยง (สมาธิ)
- ให้ผู้เรียนรวมพลังจิต ความคิดอันแน่วแน่ในการตั้งใจฟัง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจำ� และเห็น
ความสำ�คัญต่อเนื้อหาที่จะนำ�เสนอ
ขั้นฝึก (ปัญญา)
- ใช้สมาธิ จิตใจอันแน่วแน่ทำ�ความเข้าใจกับปัญหา
- ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปของปัญหา
- แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี
ขั้นประยุกต์ (ปัญญา)
- ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา และมีมโนทัศน์ในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้อง
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบพหูสูต (ฟังมาก ๆ เขียนมาก ๆ ถามมาก ๆ คิดวิเคราะห์มาก ๆ)
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา)
- การจัดบรรยายในการนำ�เข้าสู่บทเรียน
- การสร้างแรงจูงใจในการนำ�เข้าสู่บทเรียน
- บุคลิกภาพ ตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสมของผู้สอน
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ)
- กิจกรรมกลุ่ม/รายบุคคล
- การปฏิบัติ/การนำ�เสนอ/การแสดงออก
- ฝึกการเขียน การฟัง การถาม และการคิดวิเคราะห์
ขั้นประยุกต์
- การประเมินตนเอง
- การประเมินของกัลยาณมิตร
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและการนำ�ไปประยุกต์ใช้

๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (การทำ�ไว้ในใจโดยแยบคาย การใช้
ความคิดอย่างถูกวิธี)
แบบที่ ๑
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ผู้เรียนรู้จักคิด คิดเป็น คิดอย่างมีระบบ
- ผู้เรียนรู้จักมอง รู้จักพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
ขั้นฝึก
- ฝึกการคิดหาเหตุผล
- ฝึกการสืบค้นถึงต้นเค้า
- ฝึกการสืบสาวให้ตลอดสาย
- ฝึกการแยกแยะสิ่งนั้น ๆ ปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะแห่งเหตุและปัจจัย
ขั้นประยุกต์
- ผู้เรียนนำ�การใช้ความคิดอย่างถูกวิธีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

๘. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ (สร้างศรัทธาและวิธีคิดให้กับผู้เรียน)
แบบที่ ๒
ขั้นสืบค้นและขั้นเชื่อมโยง
- ครูผู้สอนสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน
- ครูผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำ�คัญ หัวเรื่อง
- ครูผู้สอนแนะแหล่งวิทยาการ แหล่งข้อมูล

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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ขั้นฝึก
- ผู้เรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล
- ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมให้เกิดกระบวนการคิดแก่ผเู้ รียน เช่น คิดสืบค้นต้นเค้า คิดสืบสาวตลอดสาย
คิดสืบค้นต้นปลาย และคิดโยงสายสัมพันธ์
- ฝึกการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค่า โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ
- ดำ�เนินการเลือกและตัดสินใจ
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสินใจ
ขั้นประยุกต์
- สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง
- อภิปรายและสอบถาม
- สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีแบบอิทธิบาท ๔ (พอใจในสิ่งที่เรียนรู้ พากเพียรต่อสิ่งที่
เรียนรู้เสมอ มุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนนำ�ไปใช้)
ขั้นสืบค้น (ฉันทะ)
- สร้างความพอใจและความสำ�คัญต่อสิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับ
ขั้นเชื่อมโยง (วิริยะ)
- ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด (หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ)
ขั้นฝึก (จิตตะ)
- มุ่งมั่น โดยฝึกฟังมาก ๆ ฝึกคิดมาก ๆ ฝึกถามมาก ๆ และฝึกเขียนมาก ๆ
ขั้นประยุกต์ (วิมังสา)
- พิจารณา ไตร่ตรอง แยกแยะ อธิบาย นำ�เสนอ และประยุกต์ใช้

การนิยามศัพท์ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธี
สืบค้น
หมายถึง สืบสาวเรื่องราว ค้นคว้าให้ได้เรื่อง
เชื่อมโยง หมายถึง ทำ�ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน ทำ�ให้ประสานกัน
ฝึก
หมายถึ ง ทำ � เช่ น บอก แสดง หรื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
จนเป็นนิสัยหรือมีความชำ�นาญ
ประยุกต์ หมายถึง นำ�ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
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บทที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๑ รู้ และเข้ า ใจ หลั ก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา  มี ศ รั ท ธาที่ ถู ก ต้ อ ง ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ธศ ๒ รูแ้ ละเข้าใจพุทธประวัติ ความสำ�คัญของพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ติ นเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
และธำ�รงรักษาพระพุทธศาสนา
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา
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มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา
ชั้น

ผลการเรียนรู้

ธศ ตรี รู้และเข้าใจความหมายของศีล วินัย วิรัติ
วัตถุประสงค์ และผลของการรักษาศีล ๕
กับการถึงพระรัตนตรัย

รู้ เข้าใจความหมายของคำ�ว่า เบญจศีล
และสามารถปฏิบัติตนตามเบญจศีล

สาระการเรียนรู้
๑. ศีลและวินัย
๑.๑ ความหมายของศีล วินัย และวิรัติ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
๑.๓ ผลของการรักษาศีล ๕ กับการถึง
พระรัตนตรัย
๑. ความหมายคำ�ว่า “เบญจศีล”
๒. เบญจศีล
๒.๑ สิกขาบทที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์
มีชีวิต
๒.๒ สิกขาบทที่ ๒ เว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๒.๓ สิกขาบทที่ ๓ เว้นจากประพฤติผิด
ในกาม
๒.๔ สิกขาบทที่ ๔ เว้นจากการพูดเท็จ
๒.๕ สิกขาบทที่ ๕ เว้นจากการดื่มนํ้าเมา

๑. ความหมายคำ�ว่า “เบญจธรรม”
รู้ เข้าใจความหมายของคำ�ว่า เบญจธรรม
และอานิสงส์ของการรักษาศีลและเบญจธรรม ๒. เบญจธรรม
๒.๑ เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา
๒.๒ เบญจธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ
๒.๓ เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
๒.๔ เบญจธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ
๒.๕ เบญจธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ
๓. อานิสงส์ของการรักษาศีลและเบญจธรรม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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บทที่ ๔
แผนการจัดการเรียนรู้
ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน ๓ แผน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ศีลและวินัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เบญจศีล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เบญจธรรม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาวินัย
เรื่อง ศีลและวินัย

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้
รู้และเข้าใจความหมายของศีล วินัย วิรัติ วัตถุประสงค์ และผลของการรักษาศีล ๕ กับการถึง
พระรัตนตรัย

๓. สาระสำ�คัญ
ศีลและวินัยแม้จะมีรูปศัพท์ต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายเป็นอย่างเดียวกัน คือ เป็นข้อห้ามไม่ให้
กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ควร และเป็นข้อปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่ในส่วนของพระวินัย ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ดังนั้นหากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ครอบครัว
หรือสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุข เรียบร้อย ไม่เกิดความวุ่นวาย การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและสังคม

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของศีล วินัย วิรัติ วัตถุประสงค์ และผลของการรักษา
ศีล ๕ กับการถึงพระรัตนตรัยได้
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
๑. ศีลและวินัย
๑.๑ ความหมายของศีล วินัย และวิรัติ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
๑.๓ ผลของการรักษาศีล ๕ กับการถึงพระรัตนตรัย

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนด้วยการสนทนา ซักถามถึงความหมาย
ของคำ�ว่า “ศีล วินัย และวิรัติ” ในประเด็นต่อไปนี้
- นักเรียนเคยได้ยินหรือเคยเห็นคำ�ว่า ศีล วินัย และวิรัติบ้างหรือไม่ อย่างไร
- คำ�ว่า ศีล วินัย และวิรัติมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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- ถ้านักเรียนต้องการรู้คำ�ตอบ จะต้องไปที่ไหน ใช้แหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง เป็นต้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำ�ว่า  ศีล วินัย และวิรัติ และช่วยกันสรุปความรู้
บนกระดานไวท์บอร์ด
ขั้นฝึก
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เกี่ยวกับ ศีล วินัย วิรัติ วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
และผลของการรักษาศีล ๕ กับการถึงพระรัตนตรัย
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้จากใบกิจกรรมที่ ๑
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่ ๑ โดยมีครูคอยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา  และตอบข้อสงสัย
ในประเด็นต่าง ๆ
ขั้นประยุกต์
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำ�ตอบจากใบกิจกรรมที่ ๑ หลังจากนั้นครูให้ใบความรู้เพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม
๗. ครูสาธิตการกล่าวคำ�บูชาพระรัตนตรัย และให้นักเรียนฝึกกล่าวตามครูพร้อมกัน และฝึกแยก
แต่ละแถวให้ถูกต้อง หลังจากนั้นครูกล่าวชื่นชมนักเรียนที่กล่าวได้ถูกต้องพร้อมเพรียงกัน
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปแนวปฏิบัติตนในการรักษาศีลกับการถึง
พระรัตนตรัย เพื่อให้นักเรียนนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดแบบฝึกหัด

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่

ภาระงาน

๑

ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับศีลและวินัย

๒

นักเรียนจดบันทึกแนวปฏิบัติตนในการรักษาศีล ๕
กับการถึงพระรัตนตรัย

ชิ้นงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑
-

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
เอกสารคำ�กล่าวบูชาพระรัตนตรัย
ใบความรู้ที่ ๑
ใบกิจกรรมที่ ๑

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
๑. นักเรียนอธิบาย
ผลงาน
ความหมายของศีล วินัย
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
วิรัติวัตถุประสงค์และผลของ
การรักษาศีล ๕ กับการถึง
พระรัตนตรัยได้
๒. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่มได้

- สังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๑
ระดับคะแนน

ข้อที่

๓ คะแนน

๑ - ๑๐ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

๒ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้องและ
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์

ร้อยละ

คะแนน

ผ่าน

๖๐ ขึ้นไป

๑๘ - ๓๐

ไม่ผ่าน

ตํ่ากว่า ๖๐

๐ - ๑๗

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ข้อที่

รายการ

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ และเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์

ร้อยละ

คะแนน

ผ่าน

๖๐ ขึ้นไป

๙ - ๑๕

ไม่ผ่าน

ตํ่ากว่า ๖๐

๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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ใบกิจกรรมที่ ๑
เรื่อง ศีลและวินัย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กลุ่มที่....................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค�ำถามต่อไปนี้ จ�ำนวน ๖ ข้อ (............ คะแนน)
๑. ศีล หมายถึงอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. คำ�ว่า “วินัย” แปลว่าอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. การที่นักเรียนมีเจตนางดเว้นจากการทำ�ผิดศีล เรียกว่าอะไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. เจตนางดเว้นจากการทำ�ผิดศีลที่เรียกว่า “วิรัติ” มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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๕. การรักษาศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวัตถุประสงค์อย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๖. การรักษาศีลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม ควรได้รับการฝึกปฏิบัติด้านใด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๗. การรักษาศีลก่อให้เกิดผลดีกับสังคมอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๘. บุคคลที่จะสมาทานรักษาศีล ๕ ได้นั้น ต้องทำ�สิ่งใดเป็นลำ�ดับแรก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๙. พระรัตนตรัยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความหมายว่าอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๐. การถึงพระรัตนตรัย หมายถึงอะไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๑
เรื่อง ศีลและวินัย
๑. ศีล หมายถึงอะไร
		 ตอบ เป็นข้อห้ามไม่ให้กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ควรทำ�
๒. คำ�ว่า “วินัย” แปลว่าอะไร
		 ตอบ นำ�ไปวิเศษ นำ�ไปแจ้ง และนำ�ไปต่าง
๓. การที่นักเรียนมีเจตนางดเว้นจากการทำ�ผิดศีล เรียกว่าอะไร
		 ตอบ วิรัติ
๔. เจตนางดเว้นจากการทำ�ผิดศีลที่เรียกว่า “วิรัติ” มีกี่อย่าง อะไรบ้าง
		 ตอบ มี ๓ อย่าง ได้แก่
๑. สัมปัตตวิรัติ (เจตนางดเว้นเมื่อเผชิญกับเหตุที่จะทำ�ให้ผิดศีล)
๒. สมาทานวิรัติ (เจตนางดเว้นด้วยการสมาทานศีลไว้ล่วงหน้า)
๓. สมุจเฉทเฉยาวิรัติ (เจตนางดเว้นเด็ดขาดของพระอริยะทั้งหลาย)
๕. การรักษาศีล ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีวัตถุประสงค์อย่างไร
		 ตอบ เพือ่ การดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ป็นปกติสขุ ไม่ตอ้ งประสบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือความเสือ่ มเสีย
ในภาพชาติปัจจุบัน
๖. การรักษาศีลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม ควรได้รับการฝึกปฏิบัติด้านใด
		 ตอบ สมาธิและปัญญา
๗. การรักษาศีลก่อให้เกิดผลดีกับสังคมอย่างไร
		 ตอบ ทำ�ให้สงั คมสงบร่มเย็น มัน่ คงปลอดภัย มีความรักความสามัคคี สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ
๘. บุคคลที่จะสมาทานรักษาศีล ๕ ได้นั้น ต้องทำ�สิ่งใดเป็นลำ�ดับแรก
		 ตอบ ต้องยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง
๙. พระรัตนตรัยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และมีความหมายว่าอย่างไร
		 ตอบ ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
พระพุทธ หมายถึง พระบรมศาสดาผู้ทรงรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พระธรรม หมายถึง คำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า
พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้ า  ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้า
๑๐. การถึงพระรัตนตรัย หมายถึงอะไร
		 ตอบ การยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก หมายถึง การกำ�จัดกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ออกไปด้วยความศรัทธา เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
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ใบความรู้ที่ ๑
ศีลและวินัย
ศีลและวินัยแม้จะมีรูปศัพท์ต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายเป็นอย่างเดียวกัน คือเป็นข้อห้ามไม่ให้
กระทำ�ในสิ่งที่ไม่ควรทำ�และเป็นข้อปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติ อยู่ในส่วนของวินัยปิฎกเป็นข้อปฏิบัติทั่วไป
ทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์

ศีล
ศีล มีความหมายหลายอย่างต่างกัน แต่ละความหมายล้วนบ่งบอกถึงความสำ�คัญของศีล ดังนี้
๑. ศีล มาจากคำ�ว่า  “สิระ” แปลว่า  ยอด หมายถึง ส่วนสูงสุด เพราะฉะนั้น ผู้มีศีลจึงชื่อว่า 
เป็นยอดคน คือเป็นผู้ที่มีความสูงสุดด้วยการประพฤติปฏิบัติ เพราะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดคนนั้น แท้จริงไม่ได้
อยู่ที่การมีทรัพย์สิน อำ�นาจ ความรู้ หรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น แต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของศีล ผู้มีศีล
จึงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอีกนัยหนึ่ง “สิระ” ยังแปลว่า  ศีรษะ ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของร่างกาย บุคคลจะมีชีวิต
อยู่ได้ต้องมีศีรษะ ถ้าไม่มีศีรษะก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เหมือนคนไม่มีศีลจะมีชีวิตอยู่อย่างปกติไม่ได้
๒. ศีล มาจากคำ�ว่า “สีละ” แปลว่า ปกติ โดยปกติของคนจะไม่ฆ่ากัน ไม่ลักทรัพย์ ไม่ล่วงละเมิด
ในคู่ครองคนอื่น ไม่พูดเท็จ และไม่เสพสิ่งมึนเมา ถ้ากระทำ�ในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ชื่อว่าผิดปกติ
๓. ศีล มาจากคำ�ว่า “สีตละ” แปลว่า เย็น บุคคลผู้มีศีล จะมีความเย็นกาย เย็นใจ แม้ผู้ที่อยู่ใกล้
ก็จะรู้สึกปลอดภัย เย็นกาย เย็นใจไปด้วย ดุจร่มไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลผู้เข้าไปพักอาศัย
๔. ศีล มาจากคำ�ว่า “สิวะ” แปลว่า ปลอดโปร่ง บุคคลผู้มีศีล มีความปลอดโปร่งโล่งใจอยู่เป็นนิจ
เพราะไม่มีเรื่องใดที่จะทำ�ให้เดือดร้อนกังวลใจอันเกิดจากการกระทำ�ของตน

วินัย
วินัย มาจากคำ�ว่า  วิ+นัย คำ�ว่า วิ แปลได้ ๓ อย่าง คือ แปลว่า  วิเศษ ก็ได้ แปลว่า  แจ้ง ก็ได้
และแปลว่า  ต่าง ก็ได้ คำ�ว่า นัย แปลว่า  นำ�ไป เมื่อนำ�คำ�ว่า  วิ มานำ�หน้าคำ�ว่า  นัย รวมเป็นคำ�ว่า  วินัย
แปลว่า นำ�ไปวิเศษ นำ�ไปแจ้ง และนำ�ไปต่าง
วินัยนำ�ไปวิเศษ หมายความว่า วินัยทำ�ให้คนเป็นคนดีหรือเป็นคนวิเศษ เช่น วินัยทำ�เด็กชาวบ้าน
ให้เป็นสามเณร ทำ�บุคคลทั่วไปให้เป็นพระภิกษุ แม้ว่าสามเณรหรือพระภิกษุนั้นจะมีอายุยังน้อยคราวลูก
คราวหลานก็ตาม แต่ก็ได้รับความเคารพกราบไหว้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แม้แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ทรง
ถวายความเคารพแก่ผู้ครองวินัยสงฆ์ นี่เป็นผลของวินัย
วินัยนำ�ไปแจ้ง หมายความว่า  วินัยเป็นเครื่องนำ�คนออกจากความชั่วไปสู่ความดี นำ�คนที่อยู่ใน
มุมมืดไปสูม่ มุ ทีส่ ว่าง บุคคลทีอ่ ยูใ่ นมุมมืด คือ คนทีป่ ระพฤติชวั่ ต่อเมือ่ ใดเขามีวนิ ยั แล้วก็เหมือนได้ด�ำ เนินชีวติ
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ไปสู่มุมที่สว่าง อีกนัยหนึ่ง วินัยเป็นเครื่องส่องให้รู้ถึงอุปนิสัยของคน เปรียบเสมือนการใช้แสงสว่างส่องดู
ก็จะรู้ได้ว่าเป็นคนอย่างไร เช่น ประกาศตนว่าเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา  เป็นต้น หากไม่มีวินัย
ก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้
วินยั นำ�ไปต่าง หมายความว่า วินยั เป็นเครือ่ งจำ�แนกคนให้มลี กั ษณะต่างกัน จะรูไ้ ด้วา่ ความเป็นอยู่
ของคนหรือหมู่คณะนั้น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ให้ดูที่วินัย เช่น
คนที่มีศาตราวุธไว้สู้รบนั้น คนที่มีวินัย เรียกว่า ทหาร คนที่ไม่มีวินัย เรียกว่า โจร
คนที่เที่ยวภิกขาจารพึ่งคนอื่นเลี้ยงชีพ ถ้าเป็นผู้มีวินัย เรียกว่า  ภิกษุ สามเณร เป็นเนื้อนาบุญของ
ชาวโลก แต่ถ้าไม่มีวินัย เรียกว่า ยาจก คนขอทาน
ผลของการมีวินัยจะทำ�ให้บุคคลมีความสุข เมื่อมาอยู่ร่วมกันด้วยกฎระเบียบ คือวินัยอันเดียวกัน
แล้วก็จะทำ�ให้สังคมพลอยมีความสงบสุขไปด้วย เหมือนดอกไม้ที่มีความสวยงาม แม้จะหลากสีต่างสายพันธุ์
เมื่อนำ�มาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย หรือจัดลงในแจกัน ก็จะทำ�ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
ยิ่งขึ้น

ความหมายของศีล วินัย และวิรัติ
ผู้ที่จะรักษาศีล ๕ จะต้องเข้าใจความหมายของศีลก่อน ศีล แปลว่า  ศีรษะ แปลว่า  ปกติ
แปลว่า ยอด แปลว่า ปลอดโปร่ง แต่ในทีน่ จี้ ะอธิบายศีลในความหมายว่าปกติ ก็คอื ผูร้ กั ษาปกติของตนนัน่ เอง
ต้องทำ�ความเข้าใจเรื่องปกติก่อน แล้วจะเข้าใจเรื่องรักษาศีลได้ดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเป็นปกติ
ของมัน เช่น
ดวงอาทิตย์ ปกติขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออก เวลาเช้าส่องสว่างอยู่ตลอดวันแล้วลับฟ้าไปทาง
ทิศตะวันตกในเวลาเย็น การขึ้น การส่องแสง และการลับฟ้าไปอย่างนี้เป็นปกติของดวงอาทิตย์ เพราะ
ดวงอาทิตย์มีปกติเป็นอย่างนี้ทุกวัน ถ้าดวงอาทิตย์เกิดมีอันเป็นไปอย่างอื่น นอกจากนี้ก็เรียกว่า  ผิดปกติ
เช่น กลางวันเคยส่องแสงกลับไม่ส่องแสงอย่างนี้เป็นต้น เรียกว่า ผิดปกติ
ฤดูฝน ตามปกติต้องมีฝนตก ถ้าฤดูฝนแล้วฝนเกิดไม่ตก เรียกว่า ผิดปกติของฤดูฝน
คนมีชีวิต ปกติต้องหายใจ ถ้าไม่หายใจเป็นการผิดปกติของคน กลายเป็นปกติของคนตายไป
อวัยวะ ปกติอวัยวะทุกส่วนของร่างกายต้องใช้งานได้ เช่น ตาต้องใช้ดูได้ หูต้องใช้ฟังได้ ถ้าตา
ดูอะไรไม่เห็น หูเกิดฟังอะไรไม่ได้ยิน ก็เรียกว่า ตา หู ผิดปกติ
สถานการณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหลาย ความสงบเรียบร้อยเป็นความปกติ ที่เราพูดกันว่า
เหตุการณ์ปกติ ที่นี้ถ้าเกิดโจรปล้น เกิดจลาจลวุ่นวาย หรือเกิดสงครามกลางเมือง ก็เรียกว่า สถานการณ์ไม่ปกติ
ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นความผิดปกติของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีปกติอยู่แล้ว
คำ�ว่า ปกติ หมายถึง การรักษาปกติของคนนั่นเอง ศีลทั้ง ๕ ข้อ ก็คือ ความเป็นปกติของคน ๕ ประการ ดังนี้
การฆ่ากับการไม่ฆ่า อย่างไหนปกติ อย่างไหนผิดปกติของคน แน่นอนปกติของคนจะต้องไม่ฆ่ากัน
อย่างที่เราอยู่ร่วมกันทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่าเราอยู่เพื่อจะฆ่ากัน การฆ่ากันเป็นเรื่องผิดปกติ โดยนัยนี้การรักษาศีล
ข้อที่ ๑ คือ การตั้งใจไม่ฆ่า เป็นการตั้งใจอยู่อย่างปกติของคน
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การขโมยกับการไม่ขโมย อย่างไหนปกติ อย่างไหนผิดปกติของคน การไม่ขโมยนั่นแหล่ะเป็นปกติ
ของคน เพราะคนต้องทำ�มาหากิน ไม่ใช่แย่งกันกิน โกงกันกิน ไม่เหมือนกาไก่ กาไก่นั้นถ้าหากินด้วยกันตั้งแต่
สองตัวขึน้ ไป จะต้องแย่งกันกิน ตัวหนึง่ หาอาหารได้ อีกตัวหนึง่ ก็จอ้ งทีจ่ ะแย่งจิกกิน ประเดีย๋ วตัวทีห่ าอาหารได้
ก็จะต้องตีหรือจิกตัวที่จิกอาหารไป กาไก่ไม่สามารถจะรักษาปกติได้จึงเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนคน จะต้องอยู่
อย่างปกติ ถ้าใครคิดแย่งกันกิน ขโมยกันกิน ก็ผิดปกติของคน แต่กลับไปเหมือนกาไก่ การรักษาศีลข้อที่ ๒
คือ ตั้งใจไม่ขโมยของคนอื่น เป็นการอยู่ในปกติของตนนั่นเอง
เกี่ยวกับประเวณี ปกติของคนย่อมหวงแหนประเวณีและเห็นอกเห็นใจคนอื่นในเรื่องนี้ ไม่เหมือน
พวกเดียรัจฉานทีส่ อ้ งเสพสำ�ส่อน เพราะปกติของสัตว์เป็นอย่างนัน้ คนจะต้องอยูใ่ นปกติของคน คือ ไม่ลว่ งเกิน
ประเวณี การรักษาศีลข้อที่ ๓ จึงเป็นการตั้งอยู่ในปกติของคนอีกเหมือนกัน
เกี่ยวกับการพูด ตามปกติการพูดความจริงเป็นปกติของคน ดังนั้น การรักษาศีลข้อที่ ๔ คือ ตั้งใจ
งดเว้นการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ก็คือ การอยู่ในปกติของตน
เกี่ยวกับการดื่มสุรา  คนเราไม่ใช่ว่าจะต้องดื่มสุราอยู่เรื่อยไป เพราะแม้แต่คนที่ติดสุราขนาดไหน
ก็คงทำ�ไม่ได้ ใครขืนทำ�ก็ตาย ปกติของคน คือ ดื่มนํ้าบริสุทธิ์ ไม่ใช่ดื่มสุรา ส่วนการดื่มสุรานั้นเป็นการกระทำ�
ที่ผิดปกติ ฉะนั้น การรักษาศีลข้อที่ ๕ คือ เว้นจากการดื่มสุรา ก็คือ การอยู่โดยปกติของคนอีกเหมือนกัน
ศีล ที่แปลว่าปกตินั้น มุ่งเอาศีล ๕ เท่านั้น ส่วนศีลชั้นสูงเลยศีล ๕ ขึ้นไป เช่น ศีล ๘ ศีลอุโบสถ
มีความมุ่งหมายต่างจากศีล ๕ เข้าลักษณะเป็น “วัตร” คือ ข้อปฏิบัติ เช่น คำ�ว่า “ศีลวัตร” หรือ “ศีลพรต”
หรือคำ�ว่า “บำ�เพ็ญพรต” คำ�ว่า “พรต” กับคำ�ว่า “วัตร” เป็นคำ�เดียวกัน หมายถึง ข้อปฏิบตั เิ พือ่ ฝึกฝนตนเอง
ให้คลายจากกามารมณ์ได้ทีละน้อย ๆ เป็นทางนำ�ไปสู่การละกิเลสได้เด็ดขาดต่อไป ข้อปฏิบัติในชั้นวัตร
จึงเป็นเรือ่ งปกติของคนปฏิบตั ิ ยิง่ วัตรชัน้ สูง เช่น วัตรของพระภิกษุ ยิง่ ฝืนปกติของชาวบ้านทัว่ ไป เช่น เรือ่ งกาม
มิใช่ห้ามเสพกามเท่านั้น แม้แต่ถูกต้องร่างกายสตรี หรือของเนื่องด้วยกาย หรือพูดเกี้ยวพาราสี หรืออยู่ใน
สถานที่ลับหูลับตาสองต่อสองก็ไม่ได้ทั้งนั้น เรื่องของวัตรปฏิบัติจึงถือเป็นเรื่องปกติของผู้ปฏิบัติ

เจตนาเป็นศีล
ศีลจะมีได้ดว้ ยการตัง้ ใจงดเว้นจากความผิดนัน้ ๆ ถ้าไม่มเี จตนาจะงดเว้น แม้มไิ ด้ท�ำ การล่วงละเมิดศีล
ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีศีล เช่น ผู้ร้ายที่ถูกจับขังไว้ ขณะที่อยู่ในห้องขังนั้น ไม่ได้ฆ่าคน ไม่ได้ลักของใคร จะนับว่า
เป็นคนมีศีลก็หาไม่ เว้นแต่เขาจะมีเจตนางดเว้น จึงจะนับว่าเป็นคนมีศีล ดังความในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค
ว่า เจตนา สีลํ เจตนาเป็นศีล

วิรัติ
เจตนางดเว้นจากการทำ�ผิดศีล เรียกว่า วิรัติ มี ๓ อย่าง คือ
๑. สัมปัตตวิรัติ เจตนางดเว้นเมื่อเผชิญกับเหตุที่จะทำ�ให้ผิดศีล
๒. สมาทานวิรัติ เจตนางดเว้นด้วยการสมาทานศีลไว้ล่วงหน้า
๓. สมุจเฉทวิรัติ เจตนางดเว้นเด็ดขาดของพระอริยะทั้งหลาย
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ถ้าคนในสังคมจะยึดเอาศีล ๕ เป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต ปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ก็ดี ปัญหาการล่วงละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นก็ดี ปัญหาการไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง
ก็ดี ปัญหาการไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็ดี ก็จะหมดไปจากบ้านเมือง สังคมไทยก็จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีปกติสุข ไม่จำ�เป็นต้องให้ทุกคนคิด พูด ทำ�เหมือนกัน แต่ขอให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างเหล่านั้น
แล้วดำ�รงตนอยู่ในศีล ๕ ก็พอแล้วที่จะช่วยสังคมประเทศชาติให้มีความสงบสุข

ศีล ๕ เป็นหลักประกันที่ดีของสังคม
ศีล ๕ เป็นหลักประกันให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุข ปัจจุบันมีผู้คนจำ�นวน
ไม่นอ้ ยทีร่ สู้ กึ เป็นห่วงความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของตนเอง จึงแสวงหาหลักประกันจากทีต่ า่ ง ๆ แต่ก็
ไม่สามารถจะคํ้าประกันได้ทุกเรื่อง ในทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักประกันขั้นพื้นฐานของชีวิตที่สำ�คัญไว้
๕ ประการ ซึ่งเป็นหลักประกันที่มั่นคงและครอบคลุมความปลอดภัยได้ทุกเรื่องประกอบด้วย
๑. หลักประกันชีวติ ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๑ คือ เว้นจากการฆ่า การประทุษร้าย การเบียดเบียน
การทรมานคนและสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิด
๒. หลักประกันทรัพย์สิน ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๒ คือ เว้นจากการลักขโมย การเบียดบัง
การช่วงชิง การหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
๓. หลักประกันครอบครัว ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๓ คือ เว้นจากการล่วงละเมิดประเวณี หรือ
การล่วงละเมิดทางเพศ อันจะทำ�ให้ครอบครัวแตกแยกและล่มสลาย
๔. หลักประกันความเชื่อถือ ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๔ คือเว้นจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด
การพูดคำ�หยาบ การพูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์ อันเป็นเหตุทำ�ให้ผู้พูดหมดคุณค่าไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ�
๕. หลักประกันสุขภาพ ด้วยการรักษาศีลข้อที่ ๕ คือเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา
ทุกชนิด เพราะจะทำ�ให้ผู้ดื่มมีสุขภาพทรุดโทรม ทำ�ลายสติปัญญาในการควบคุมตนเองกลายเป็นคนขาดสติ
และเสียสติได้ในที่สุด
หลักศีล ๕ จึงถือเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนา  ผู้ที่จะรักษาศีล ๕ ได้ดีจะต้อง
รักษาธรรม ๕ ข้อ เรียกว่า  เบญจธรรม ควบคู่กันไป เรียกว่า  “เบญจศีล - เบญจธรรม” หลักศีล ๕ ถือเป็น
ระเบียบวินัยที่สำ�คัญ มนุษย์ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติร่วมกัน หากมีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ละเลยไม่ปฏิบัติจะทำ�ให้สังคมส่วนใหญ่เดือดร้อน มีรายละเอียดดังนี้
มนุษย์ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าสัตว์อื่น เพราะมนุษย์มีการศึกษา  เพราะฉะนั้น
เรือ่ งทีม่ นุษย์จะต้องศึกษาเป็นอันดับแรก คือ เรือ่ งระเบียบวินยั เนือ่ งจากมนุษย์ถกู กำ�หนดให้เกิดมาอยูร่ ว่ มกัน
เป็นหมู่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าสังคม ระเบียบวินัยหรือกฎกติกาของสังคมจึงเป็นเรื่องจำ�เป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์
ทุกคนจะต้องเรียนรู้และนำ�ไปปฏิบัติอย่ างเคร่งครัด เพื่อความสงบสุขในส่วนปัจเจกบุคคลและสังคม
ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน ระเบียบวินยั ทีม่ นุษย์น�ำ มาใช้มแี หล่งทีม่ า ๒ ทาง คือ ทางหนึง่ มาจากมนุษย์ทเี่ ป็นสมาชิกของสังคม
ที่มีความเห็นพ้องต้องกัน เช่น รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ กฎ ระเบียบ กติกา  ฯลฯ อีกทางหนึ่งมาจากหลัก
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ทางศาสนา  ซึ่งในที่นี้พูดเฉพาะหลักทางศาสนาเท่านั้น แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยจะขอพูดถึงเรื่อง
ประโยชน์ของการมีระเบียบวินัยก่อน การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก ถ้าจะให้เกิดความสุขจะต้องอาศัย
ระเบียบวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเครื่องควบคุมความเป็นอยู่ ชาวบ้านที่อยู่ทางโลกก็ต้องรักษา
ระเบียบวินยั ทางธรรมด้วย ส่วนพระสงฆ์สามเณรทีอ่ ยูท่ างธรรมก็จะต้องรักษาระเบียบวินยั ทางโลกด้วย ถ้าละทิง้
ทางใดทางหนึ่งจะเป็นผลเสียอย่างมาก ถ้าใครทิ้งทั้งสองทางก็เหมือนหลับตาเดินอยู่ในป่ามีแต่ภัยอันตราย
รอบด้าน
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิวินโย วา สุสิกฺขิโต วเน อนฺธมหึโส วจเรยฺย พหุโก
ชโน” แปลว่า พฤติกรรมของคนหมูม่ ากทีไ่ ม่มคี วามรูร้ กั ษาตัวหรือไม่มรี ะบียบวินยั จะเป็นเหมือนกระบือบอด
ที่เที่ยวไปในป่าดง
ระเบียบวินยั ทางโลก หมายถึง ระเบียบวินยั สำ�หรับควบคุมสังคมหนึง่ ๆ ซึง่ เป็นข้อบังคับของสังคม
ซึ่งเรียกกันหลายอย่างเป็นต้นว่า  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม คำ�สั่ง กติกา และอีกหลาย ๆ สิ่ง เหล่านี้เป็นระเบียบวินัยทั้งสิ้น ส่วนระเบียบ
วินัยทางธรรมหรือทางศาสนา เรียกว่าศีล อันได้แก่ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลของพระภิกษุ สามเณร
นักปราชญ์ทุกชาติทุกภาษาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  ระเบียบวินัยเป็นข้อแตกต่างที่ทำ�ให้
มนุษย์มคี วามแตกต่างจากสัตว์ทวั่ ๆ ไป มนุษย์มจี ารีตประเพณีส�ำ หรับเป็นเครือ่ งดำ�เนินชีวติ ของตน มีศาสนา
เป็นเครื่องคุ้มครองใจ มีปัญญาสามารถถอดเอาความรู้สึกอันดีงามสร้างขึ้นเป็นศิลปกรรม เพื่อความสดชื่น
บันเทิงใจ และมีภาษาเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเครื่องแตกต่ างที่มนุษย์มีมากกว่า
สัตว์ทั้งหลาย
การเป็นอยู่ในชีวิตประจำ�วันของสังคมที่อยู่กันด้วยความสงบนั้นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่อง
ควบคุม เช่น จะค้าขาย จะแต่งงาน จะหย่าร้าง จะไปทางบก ทางอากาศ ต้องมีระเบียบวินัยควบคุมไว้ทั้งสิ้น
แม้เวลาที่ชกต่อยกันก็ต้องมีระเบียบวินัย คือ กติกา หรือแม้แต่จะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีระเบียบวินัย เรียกว่า 
ยุทธพิชยั นีแ่ สดงให้เห็นแล้วว่า ระเบียบวินยั เป็นสิง่ ทีท่ วั่ โลกยอมรับ แม้แต่จะเลือกบุคคลมาเป็นผูน้ �ำ ก็จะต้อง
ดูว่าผู้นั้นมีระเบียบวินัยหรือเคารพระเบียบวินัยหรือไม่ การเลือกคนที่ไม่มีระเบียบวินัย ไม่รู้จักระเบียบวินัย
มาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารบ้ า นเมื อ งหรื อ มาเป็ น ผู้ บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บวิ นั ย นั บ ว่ า เป็ น การกระทำ � ที่ ผิ ด อย่ า งช่ ว ยไม่ ไ ด้
เหมือนเลือกเอาปีศาจไปรักษาคนไข้ฉะนั้น
ในทางธรรมก็เหมือนกัน ทุก ๆ ศาสนาย่อมจะมีข้อบัญญัติไว้สำ�หรับศาสนิกในศาสนานั้น ๆ
ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้บัญญัติระเบียบวินัยสำ�หรับพุทธศาสนิกชนไว้อย่างครบถ้วน โดยแยกเป็นสอง
ส่วน คือ ส่วนอาคาริยวินยั เป็นระเบียบวินยั ของชาวบ้าน และส่วนอนาคาริยวินยั เป็นระเบียบวินยั ของชาววัด
มีพระภิกษุ สามเณร เป็นต้น ใครอยู่ในส่วนไหนก็รักษาระเบียบวินัยในส่วนนั้น ระเบียบวินัยของชาวบ้านท่าน
เรียกว่าศีล อันได้แก่ ศีล ๕ หรือศีล ๘ แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะศีล ๕ เพราะเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่สังคมมนุษย์
จะต้องมีร่วมกัน มิฉะนั้นอยู่ไม่ได้ ส่วนระเบียบวินัยของชาววัดจะละไว้ไม่นำ�มากล่าวในที่นี้
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การรักษาศีลเป็นการปรับพื้นฐานของคน
การรักษาศีลเป็นการปรับพืน้ ฐานของคนให้เป็นคนดี เหมาะทีจ่ ะสร้างความดี ความเจริญแก่ตนเอง
และสังคมส่วนรวม พื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ การจะทำ�สิ่งใดก็ตามต้องพิจารณาถึงพื้นฐานของสิ่งนั้นก่อน
ถ้าพื้นฐานดีก็จะทำ�ให้สิ่งที่ทำ�นั้นมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม เช่น การวาดรูปจะต้องลงสีพื้นให้เหมาะสมกับ
รูปที่จะวาด รูปจึงจะสวยงาม การเขียนหนังสือต้องใช้พื้นกระดาษที่สะอาดเรียบร้อยจึงจะเขียนได้ดี การสร้าง
ถนนหนทาง ต้องปรับพื้นให้ดีเสียก่อนจึงจะไม่ชำ�รุดง่าย การสร้างอาคารต้องลงฐานรากให้มั่นคงแข็งแรง
จึงจะทำ�ให้อาคารมั่นคง
คนเราก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน ถ้ามีพื้นฐานคือศีลดีแล้ว ก็สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีงามได้
เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ พ่อค้าประชาชน ชาวนา ชาวสวน ถ้ามีพื้นฐานคือศีลดีแล้ว ก็จะมีความจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม คนที่มีพื้นฐานเสียคือเป็นผู้ไม่มีศีล จะทำ�อะไรก็ไม่ขึ้น
ไม่เจริญงอกงาม การดูพื้นฐานเสียของคนนั้น ให้พิจารณาดูพฤติกรรมที่ไม่ดี ๕ ประการ คือ โหดร้าย
มือไวใจเร็ว ขี้ปด และหมดสติ

วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
การรักษาศีล มีวัตถุประสงค์สำ�คัญ ๕ ประการ คือ
๑. เพือ่ เป็นการป้องกันชีวติ ของเราในภพชาติปจั จุบนั ไม่ให้ตอ้ งพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน
และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๒. เพื่อให้เกิดความสุข ความดีงามในการดำ�เนินชีวิต
๓. เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
๔. เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ไม่ให้ต้องพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อน
และความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๕. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงขึ้นไป ได้แก่ สมาธิ และปัญญา  อันจะทำ�ให้
บรรลุมรรคผลนิพพานได้
วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นวัตถุประสงค์เพื่อการดำ�เนินชีวิตที่เป็นปกติสุข ไม่ต้อง
ประสบพบเจอกับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือความเสื่อมเสีย ในภพชาติปัจจุบัน เพราะผู้ที่ไม่รักษาศีล
มักเบียดเบียน หรือทำ�ความเดือดร้อนให้กับตนเอง หรือผู้อื่น และเมื่อทำ�แล้ว ความเดือดร้อนที่เป็นผลจาก
การกระทำ�นั้น ย่อมย้อนกลับมาหาตัวเอง ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทุติยสังคามวัตถุสูตรว่า
“ผูฆ้ า่ ย่อมได้รบั การฆ่าตอบ ผูช้ นะย่อมได้รบั การชนะตอบ ผูด้ า่ ย่อมได้รบั การด่าตอบ และผูข้ งึ้ เคียด
ย่อมได้รับความขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น เพราะความหมุนกลับแห่งกรรม ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขาแย่งชิง”
หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ครอบครัวหรือสังคมนั้นย่อมมีความ
สงบสุขเรียบร้อย ไม่เกิดความวุ่นวาย การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างนี้
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วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เป็นวัตถุประสงค์สำ�หรับป้องกันความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น
ในภพชาติเบื้องหน้า  เพราะการไม่รักษาศีล ย่อมเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมิ และหากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง
ก็จะมีอายุสั้น เป็นผู้ที่ไม่สมประกอบ ร่างกายพิกลพิการ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นประจำ� สิ่งเหล่านี้ล้วนนำ�มา
ซึ่งความทุกข์ทั้งสิ้น การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อป้องกันความทุกข์ในภพชาติเบื้องหน้าอย่างนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ การรักษาศีล เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม คือ สมาธิและปัญญา 
โดยสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐาน หากไม่มีศีล สมาธิก็เกิดไม่ได้ เพราะศีลเป็นเครื่อง
ช่วยควบคุมกายกับวาจา  ในขณะที่สมาธิเป็นเครื่องช่วยควบคุมใจ ดังนั้น เมื่อกายกับวาจาไม่สงบ ใจก็ยาก
ที่จะสงบได้ เมื่อใจไม่สงบแล้ว สมาธิก็ยากที่จะเกิด และเมื่อสมาธิไม่เกิด ปัญญารู้แจ้งในเรื่องความจริงของ
ชีวิตก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไปด้วย เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถกำ�จัดกิเลสอาสวะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เมื่อ
ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ต้องประสบกับความทุกข์ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ราํ่ ไป
แต่เมือ่ รักษาศีลได้เป็นอย่างดี สมาธิกม็ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ และเมือ่ สมาธิเกิด ปัญญาก็เกิดตามมา เมือ่ ปัญญาเกิด
ก็สามารถจะกำ�จัดกิเลสอาสวะ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ดังนั้น การรักษาศีลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์
อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

ผลของการรักษาศีล
การรักษาศีล ก่อให้เกิดผลดีใน ๓ ระดับ คือ
๑. ผลทางส่วนตัว การรักษาศีลเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เสื่อมเสียทั้งทางโลกทางธรรม คือ
เป็นผู้ไม่มีเวรภัยกับใคร ๆ มีฐานะมั่นคง มีความอบอุ่นในครอบครัว เป็นคนน่าเชื่อถือ เป็นคนไม่ประมาท
ในการดำ�เนินชีวิต มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของคนทั่วไปและสามารถพัฒนาคุณธรรม
ต่าง ๆ ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
๒. ผลทางสังคม ทำ�ให้สงั คมมีความสงบร่มเย็น มัน่ คงปลอดภัย มีความรักความสามัคคี สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
๓. ผลทางประเทศชาติ ทำ � ให้ ป ระเทศชาติ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมั่ น คงทั้ ง ในด้า นการเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นที่เชื่อถือของนานาอารยประเทศ

การสมาทานศีล
การสมาทานศีล เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า  การรับศีล ก็พื่อปฏิญาณตนต่อหน้าพระผู้ให้ศีลและ
ต่อตนเองว่า จะไม่ลว่ งละเมิดข้อห้ามนัน้ ๆ จะรักษาปกติของตนไว้ เป็นการยกระดับจิตใจให้สงู ขึน้ เป็นเบือ้ งต้น
เพราะผู้มีความประพฤติดี ย่อมสามารถพัฒนาจิตใจให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปได้ง่าย
อนึ่ง พิธีการทำ�บุญทั่ว ๆ ไป เช่น การให้ทาน เป็นต้น จะมีการสมาทานศีลก่อนทุกครั้ง เพื่อรักษา
กาย วาจา  ให้ปกติเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยเวลารับศีลก็เต็มใจรับ รับด้วยความตั้งใจ เวลารักษาศีลก็ตั้งใจ
และเต็มใจรักษา  ประคองศีลของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่ให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยด้วยประการใด ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นฐานรองรับคุณความดีอื่น ๆ ต่อไป
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อานิสงส์ของการสมาทานศีลก่อนให้ทาน
พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส สอนแนวทางแห่ ง การทำ � บุ ญ ให้ ท านที่ ทำ � ให้ ผู้ ก ระทำ � ได้ รั บ อานิ ส งส์ ม าก
สรุปใจความได้ว่า  “การให้ทานควรเลือกให้ เลือกทั้งผู้ให้ สิ่งที่ให้ และผู้รับ ทานที่เลือกให้พระองค์ทรง
สรรเสริญว่ามีผลมากมีอานิสงส์มาก เหมือนชาวนาเลือกพันธุ์ข้าวดีแล้วหว่านลงในนาดี ย่อมได้รับผลมาก
ฉะนัน้ เมือ่ ผูใ้ ห้เป็นผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ผูร้ บั ก็เป็นผูม้ ศี ลี บริสทุ ธิ์ ทานของผูน้ นั้ ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก
เพราะมีศลี บริสทุ ธิด์ ว้ ยกันทัง้ สองฝ่าย เมือ่ ผูใ้ ห้หรือผูร้ บั มีศลี บริสทุ ธิฝ์ า่ ยเดียว ทานนัน้ ย่อมมีผลมีอานิสงส์ลดน้อย
ตามไปด้วย เพราะมีศีลบริสุทธิ์เพียงฝ่ายเดียว เมื่อผู้ให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ ผู้รับก็มีศีลไม่บริสุทธิ์ ทานนั้นยิ่งมีผลมี
อานิสงส์น้อยลงไปอีก เพราะทั้งสองฝ่ายมีศีลไม่บริสุทธิ์” ดังนี้
วิธีสมาทานและรักษาศีล
การสมาทานและรักษาศีล โดยปกติคนทั่วไปเข้าใจว่าต้องไปสมาทานกับพระภิกษุเท่านั้นจึงจะ
เป็นการสมาทานศีลทีถ่ กู ต้อง ความจริงแล้วการสมาทานและรักษาศีลหรือทำ�ตนให้มศี ลี นัน้ มีหลายวิธดี ว้ ยกัน
มีทั้งวิธีที่สมาทานกับพระภิกษุ และสมาทานด้วยตนเอง
การรักษาศีล มี ๓ วิธี คือ การรักษาศีลด้วยการสมาทานศีลไว้ล่วงหน้า  เรียกว่า  สมาทานวิรัติ
การรักษาศีลด้วยการไม่กระทำ�ผิดเมื่อประสบกับเหตุปัจจัยซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เอื้ออำ�นวยให้ผิดศีล
เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ และการรักษาศีลด้วยการงดเว้นไม่กระทำ�ผิดเด็ดขาดของพระอรหันต์ เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ
วิธีสมาทานศีล ๕
เมื่อต้องการสมาทานศีล ๕ จากพระภิกษุ พึงกล่าวคำ�อาราธนาก่อน ดังนี้
มยํ ภนฺเต วิสุง วิสุง รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุง วิสุง รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุง วิสุง รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจามฯ
(ถ้าสมาทานคนเดียว เปลี่ยนคำ�ว่า มยํ เป็น อหํ และเปลี่ยนคำ�ว่า ยาจาม เป็นยาจามิ)
ต่อไปพึงว่าตามพระภิกษุไปตามลำ�ดับ โดยเปล่งเสียงให้ชัดเจน ดังนี้
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
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ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
เมื่อพระภิกษุสรุปไตรสรณคมน์ว่า “ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ” ผู้สมาทานพึงรับว่า “อาม ภนฺเต”
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ต่อจากนี้ไปพระภิกษุจะว่าสรุปศีลว่า
อิมานิ ปญฺจ สิกฺขาปทานิ
สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
ตสฺมา สีลํ วิโสธเยฯ
การสมาทานศีลแบบเดิม หลังจากพระภิกษุสรุปอานิสงส์ของศีลจบแล้ว ผู้สมาทานพึงกล่าว
คำ�ว่า  “สาธุ” และกล่าวปฏิญาณว่า  “อิมานิ ปญฺจ สิกฺขาปทานิ สมาทิยามิ” ๓ หน เป็นการปฏิญาณตนว่า
จะสมาทานรักษาศีล ๕ นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป เมื่อจบแล้วพึงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง
เป็นเสร็จวิธีการสมาทานศีล ๕

ผลของการรักษาศีล ๕ กับการถึงพระรัตนตรัย
บุคคลที่จะสมาทานรักษาศีล ๕ นั้น เบื้องต้นต้องยอมรับนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก พระรัตนตรัยมีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับพุทธศาสนิกชน
เพราะเป็นเสมือนหนึ่งประตูเข้าสู่พระพุทธศาสนา  ผู้ที่จะเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา  จะเป็นมนุษย์หรือเทวดา
ก็ตาม ต้องเข้ามาทางพระรัตนตรัยทั้งสิ้น คือจะต้องมีศรัทธาเลื่อมใส เคารพนับถือบูชาพระรัตนตรัย
ด้วยการกล่าวถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่า
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สอง
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สอง
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สอง
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สาม
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สาม
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ในครั้งที่สาม
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พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
พระพุทธ หมายถึง พระบรมศาสดาผู้ทรงรู้ดีรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง ทรงมี
พระกรุณา ทรงสั่งสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
พระธรรม หมายถึง คำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมอันประเสริฐ ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตาม
ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี สามารถน้อมนำ�ผู้ประพฤติให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขได้จริง
พระสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้า  ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมคำ�สั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้
คุณของพระรัตนตรัย
พุทธคุณ หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้า มี ๙ ประการ คือ
๑. อรหํ เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส
๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
๔. สุคโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทฺโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
๙. ภควา เป็นผู้มีความจำ�เริญจำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์
ธรรมคุณ หมายถึง คุณของพระธรรม มี ๖ ประการ คือ
๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
๒. สนฺทิฏฺฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
๓. อกาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำ�กัดกาล
๔. เอหิปสฺสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
๕. โอปนยิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน
๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
สังฆคุณ หมายถึง คุณของพระสงฆ์ มี ๙ ประการ คือ
๑. สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดี
๒. อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง
๓. ญายปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์
๔. สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
๕. อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่สิ่งของที่เขานำ�มาบูชา
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๖. ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่สิ่งของที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
๗. ทกฺขิเณยฺโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
๘. อญฺชลีกรณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำ�อัญชลี
๙. อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
การถึงพระรัตนตรัย
การถึงพระรัตนตรัย หมายถึง การยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก อีกนัยหนึ่ง
หมายถึง การกำ�จัดกิเลสทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจออกไป ด้วยความศรัทธาเลือ่ มใสและเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัย
การถึงพระรัตนตรัยนี้เรียกว่าไตรสรณคมน์ มีคำ�กล่าวการยอมรับนับถือพระรัตนตรัยดังนี้
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสรณะ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้า ถึงพระธรรม ว่าเป็นสรณะ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้า ถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ
สรณะ แปลว่า ที่พึ่งที่ระลึก มีความหมาย ๔ นัย ดังนี้
๑. สรณะ หมายถึง “เป็นเครื่องเบียดเบียน กำ�จัด นำ�ออก ยํ่ายี” ซึ่งโทษ คือ ภัย ความสะดุ้ง
ความทุกข์ ทุคติ และกิเลสเมื่อมีพระรัตนตรัยสถิตอยู่ในใจแล้ว ความกลัว ความสะดุ้ง ความตรอมใจ
ความไม่สบายใจ ทุคติ และกิเลสก็หมดไป
๒. สรณะ หมายถึง “เป็นที่อาศัยไป” ปกติใจของมนุษย์นั้นมีสิ่งที่เกิดกับใจอาศัยอยู่ได้เพียง
อย่างเดียว ถ้ากิเลสอยู่ในใจ พระรัตนตรัยก็ไม่อยู่ ถ้าพระรัตนตรัยอยู่ในใจ กิเลสก็ไม่อยู่ เพราะพระรัตนตรัย
กับกิเลสหรือความชั่วนั้น เหมือนมีความสว่างก็ไม่มีความมืด มีความมืดก็ไม่มีความสว่าง ผู้ที่มีพระรัตนตรัย
สถิตอยู่ในใจ จะไปไหนก็มีพระรัตนตรัยไปด้วย พระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่า “เป็นที่อาศัยไป”
๓. สรณะ หมายถึง “เป็นที่ระลึก” เมื่อใจมีพระรัตนตรัยแล้ว ใจก็คิดถึงพระรัตนตรัย ในขณะใด
ทีใ่ จคิดถึงพระรัตนตรัย ปีตปิ ราโมทย์เกิดขึน้ ความกลัว ความสะดุง้ ทุกข์ ทุคติ กิเลส ก็จะหายไป พระรัตนตรัย
จึงได้ชื่อว่า “เป็นที่ระลึก”
๔. สรณะ หมายถึง “เป็นที่พึ่งและกำ�จัดภัยได้จริง” เมื่อพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกได้อย่างนี้
ทุกข์ภัยหมดไปด้วยอำ�นาจพระรัตนตรัย จึงได้ชื่อว่า “เป็นที่พึ่งกำ�จัดภัยได้จริง”
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาวินัย
เรื่อง เบญจศีล

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้
รู้ เข้าใจความหมายของคำ�ว่า เบญจศีล และสามารถปฏิบัติตนตามเบญจศีล

๓. สาระสำ�คัญ
เบญจศีล เป็นข้อกำ�หนดเกี่ยวกับความประพฤติของคน เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบัญญัติเป็นข้องดเว้นไว้ ๕ ข้อ โดยศีลข้อที่ ๑ คือ การเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต
ศีลข้อที่ ๒ คือ การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ศีลข้อที่ ๓ คือ การเว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม ศีลข้อที่ ๔ คือ เว้นจากการพูดเท็จ และศีลข้อที่ ๕ คือ การเว้นจากการดื่มนํ้าเมา

๔. จุดประสงค์
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำ�ว่าเบญจศีลได้
๒. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามเบญจศีลได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
๑. ความหมายคำ�ว่า “เบญจศีล”
๒. เบญจศีล
๒.๑ สิกขาบทที่ ๑ เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต
๒.๒ สิกขาบทที่ ๒ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๒.๓ สิกขาบทที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๒.๔ สิกขาบทที่ ๔ เว้นจากการพูดเท็จ
๒.๕ สิกขาบทที่ ๕ เว้นจากการดื่มนํ้าเมา

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. สนทนาถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติคือหลักธรรมใด โดยสุ่ม
นักเรียนตอบประมาณ ๕ คน เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
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๒. ครูน�ำ ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เกีย่ วกับการปล้นร้านทองมาร่วมอภิปรายกับนักเรียนเกีย่ วกับ
สาเหตุ การป้องกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรายคำ�ว่า  เบญจศีล โดยให้อธิบายความหมายลงในกระดาษที่ครูแจกให้
และผู้เรียนตอบประมาณ ๕ คน และถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้
- เบญจศีล หมายถึงอะไร
- เบญจศีล มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
- นักเรียนเคยปฏิบัติตนตามเบญจศีลหรือไม่ อย่างไร
ขั้นฝึก
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ ๔ คน แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาใบความรู้ที่ ๒ ครูคอยดูแล
และให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิด
๕. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย และสรุปความที่ได้จากการศึกษา  โดยครูเพิ่มเติมความรู้
ตามความเหมาะสม
ขั้นประยุกต์
๖. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒ แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำ�ใบกิจกรรมที่ ๒
๗. เมือ่ แต่ละกลุม่ ทำ�ใบกิจกรรมเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำ�ตอบ พร้อมครูอธิบายเพิม่ เติม
และชื่นชมกลุ่มที่สามารถตอบคำ�ถามได้มากที่สุด
๘. สุ่มนักเรียนแสดงบทบาทสมมติการปฏิบัติตนตามเบญจศีล วิพากษ์ วิจารณ์ และสรุปแนว
ปฏิบัติในการนำ�เบญจศีลไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่

ภาระงาน

๑

ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับเบญจศีล

๒

แสดงบทบาทสมมติการปฏิบัติตนตามเบญจศีล

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน
ใบความรู้ที่ ๒
ใบกิจกรรมที่ ๒
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๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำ�ว่า 
เบญจศีลได้

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๒. นักเรียนปฏิบัติตน
ตามเบญจศีลได้

- สังเกต
พฤติกรรม

- แบบสังเกต ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
พฤติกรรม
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
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แบบประเมินผลงาน
ใบกิจกรรมที่ ๒
ระดับคะแนน

ข้อที่

๓ คะแนน

๑ - ๒๕ ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็น

๒ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้อง
ตรงประเด็นส่วนใหญ่

๑ คะแนน
ตอบคำ�ถามถูกต้องและ
ตรงประเด็นน้อย

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์

ร้อยละ

คะแนน

ผ่าน

๖๐ ขึ้นไป

๔๕ - ๗๕

ไม่ผ่าน

ตํ่ากว่า ๖๐

๐ - ๔๕

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ข้อที่

รายการ

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ และเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน

หมายเหตุ

เกณฑ์

ร้อยละ

คะแนน

ผ่าน

๖๐ ขึ้นไป

๙ - ๑๕

ไม่ผ่าน

ตํ่ากว่า ๖๐

๐-๘

เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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ใบกิจกรรมที่ ๒
เรื่อง เบญจศีล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กลุ่มที่....................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................

จงตอบคำ�ถามต่อไปนี้ (๔๕ คะแนน)
๑. คำ�ว่า “ศีล” หมายถึงอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. เพราะเหตุใด คนที่เริ่มประพฤติความดีจะต้องถือศีล ๕ เป็นหลัก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. ผู้มีศีลจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๔. คำ�ขอที่ให้พระสงฆ์แสดงศีลเรียกว่าอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕. คำ�อาราธนาศีล มีคำ�ว่า “ปญฺจ สีลานิ” หมายถึงศีลอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๖. เบญจศีลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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๗. ถ้าคนในสังคมขาดเมตตาจิตแล้วไซร้ จะรักษาศีลข้อใดได้ยาก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๘. “ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นมะเร็งร้ ายของสังคมไทย” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ า
เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๙. คำ�กล่าวที่ว่า “ของของใคร ใครก็รักก็หวง” มีความหมายตรงกับศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๐. การบุกรุกพื้นที่อุทยานป่าสงวนแห่งชาติที่ปรากฏเป็นข่ าวครึกโครมในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
การละเลยศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๑. การรักษาศีลข้อ ๓ สามารถช่วยลดปัญหาสังคมไทยปัจจุบันเรื่องใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๒. ศีลข้อ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ได้แก่อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๓. ปัญหาโรคเอดส์จะลดลง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๔. ถ้านักเรียนคบเพื่อนโดยชอบเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีความซื่อสัตย์ แสดงว่า นักเรียนประพฤติผิดศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๕. การประพฤติปฏิบัติตนโดยงดเว้นจากความมักมากในกาม ได้ชื่อว่าการปฏิบัติตามศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๖. จากนิทานอีสป เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ เป็นตัวอย่างของการผิดศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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๑๗. จากข้อ ๑๖ ผลที่เด็กเลี้ยงแกะได้รับคือสิ่งใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๘. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อไม่ให้บุคคลเบียดเบียนกันในเรื่องใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๑๙. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้ทุกคนทำ�ความดีเกี่ยวกับเรื่องใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๐. ศีลข้อ ๕ กล่าวว่า สิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๑. “งดเหล้า เข้าพรรษา” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๒. ในสังคมปัจจุบันปัญหายาเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาสังคมที่สำ�คัญของสังคมไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การละเลยศีลข้อใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๓. การละเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๔. การละเว้นข้อห้ามของคฤหัสถ์ที่ถือในวันพระจัดเป็นวิรัติใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒๕. นายเด่นชวนนายแดงไปดืม่ สุราในวันเกิดของตน แต่นายแดงเห็นว่าการดืม่ สุราไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
จึงปฏิเสธ ดังนี้จัดเป็นวิรัติใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๒
เรื่อง เบญจศีล
๑. คำ�ว่า “ศีล” หมายถึงอะไร
ตอบ ศีลเป็นข้อกำ�หนดแบบแผนเกี่ยวกับความประพฤติของคนให้ตั้งอยู่ในความดีงาม เพื่อให้ทุกคน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. เพราะเหตุใด คนที่เริ่มประพฤติความดีจะต้องถือศีล ๕ เป็นหลัก
ตอบ เพราะศีล ๕ เป็นบรรทัดสำ�หรับให้คนประพฤติความดีให้คงที่
๓. ผู้มีศีลจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไร
ตอบ รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย
๔. คำ�ขอที่ให้พระสงฆ์แสดงศีลเรียกว่าอะไร
ตอบ อาราธนาศีล
๕. คำ�อาราธนาศีล มีคำ�ว่า “ปญฺจ สีลานิ” หมายถึงศีลอะไร
ตอบ ศีล ๕
๖. เบญจศีลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ นิจศีล
๗. ถ้าคนในสังคมขาดเมตตาจิตแล้วไซร้ จะรักษาศีลข้อใดได้ยาก
ตอบ ข้อ ๑
๘. “ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นมะเร็งร้ ายของสังคมไทย” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ า
เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๒
๙. คำ�กล่าวที่ว่า “ของของใคร ใครก็รักก็หวง” มีความหมายตรงกับศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๓
๑๐. การบุกรุกพื้นที่อุทยานป่าสงวนแห่งชาติที่ปรากฏเป็นข่ าวครึกโครมในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
การละเลยศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๒
๑๑. การรักษาศีลข้อ ๓ สามารถช่วยลดปัญหาสังคมไทยปัจจุบันเรื่องใด
ตอบ การล่วงละเมิดทางเพศ
๑๒. ศีลข้อ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ การฆ่า การทรกรรม การทำ�ร้ายร่างกาย
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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๑๓. ปัญหาโรคเอดส์จะลดลง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๓
๑๔. ถ้านักเรียนคบเพื่อนโดยชอบเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีความซื่อสัตย์ แสดงว่านักเรียนประพฤติผิดศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๒
๑๕. การประพฤติปฏิบัติตนโดยงดเว้นจากความมักมากในกาม ได้ชื่อว่าการปฏิบัติตามศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๓
๑๖. จากนิทานอีสป เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ เป็นตัวอย่างของการผิดศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๔
๑๗. จากข้อ ๑ ผลที่เด็กเลี้ยงแกะได้รับคือสิ่งใด
ตอบ การไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใด
๑๘. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อไม่ให้บุคคลเบียดเบียนกันในเรื่องใด
ตอบ วาจา หรือคำ�พูด
๑๙. ศีลข้อ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้ทุกคนทำ�ความดีเกี่ยวกับเรื่องใด
ตอบ ความมีสัจจะ
๒๐. ศีลข้อ ๕ กล่าวว่า สิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ตอบ สิ่งมึนเมา
๒๑. “งดเหล้า เข้าพรรษา” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๕
๒๒. ในสังคมปัจจุบันปัญหายาเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาสังคมที่สำ�คัญของสังคมไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การละเลยศีลข้อใด
ตอบ ข้อ ๕
๒๓. การละเว้นจากข้อห้ามในสิกขาบททั้ง ๕ เรียกว่าอะไร
ตอบ วิรัติ
๒๔. การละเว้นข้อห้ามของคฤหัสถ์ที่ถือในวันพระจัดเป็นวิรัติใด
ตอบ สมาทานวิรัติ
๒๕. นายเด่นชวนนายแดงไปดืม่ สุราในวันเกิดของตน แต่นายแดงเห็นว่าการดืม่ สุราไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
จึงปฏิเสธ ดังนี้จัดเป็นวิรัติใด
ตอบ สัมปัตตวิรัติ
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ใบความรู้ที่ ๒
เบญจศีล
เบญจศีล
เบญจศีลนี้ ปรากฏในคัมภีร์อปทาน และพุทธวงศ์ ในพระไตรปิฎก เรียกว่า  สิกขาบท หมายถึง
ข้อปฏิบตั ใิ นการฝึกตน เมือ่ บุคคลปฏิบตั ติ ามสิกขาบทดังกล่าวจึงได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ ศี ลี ต่อมาในชัน้ หลัง มีชอื่ เรียก
เพิ่มขึ้น ชื่อว่า  นิจศีล คือศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจำ� หรือชื่อว่า  มนุษยธรรม คือ ธรรมของมนุษย์
หรือธรรมที่ทำ�ให้เป็นมนุษย์ หมายถึงข้อปฏิบัติที่ทำ�ให้คนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์หรือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุ
ทำ�ให้เกิดมาเป็นมนุษย์ การศึกษาเรื่องเบญจศีลในชั้นนี้ มีความประสงค์ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
เบญจศีลอันเป็นศีลระดับพืน้ ฐานในการดำ�เนินชีวติ ของบุคคลทัว่ ไป เพือ่ เป็นแนวทางทีถ่ กู ต้องในการรักษาศีล
ตามหลักคำ�สั่งสอนของพระพุทธศาสนา จึงให้ศึกษาในหัวข้อที่สำ�คัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. ความมุ่งหมาย
๒. เหตุผลของการรักษา
๓. ข้อห้าม
๔. หลักวินิจฉัย
๕. โทษของการล่วงละเมิด
๖. อานิสงส์ของการรักษา

เบญจศีล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์
อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
สุราเมรยมชัช ปมาทัฏฺฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มนํ้าเมา
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เบญจศีล สิกขาบทที่ ๑
ปาณาติปาตา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต
๑. ความมุ่งหมาย
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีลข้อนี้ไว้ เพื่อมุ่งให้มนุษย์อบรมจิตของตนให้คลายความเหี้ยมโหด
มีเมตตากรุณาต่อกันและเผื่อแผ่แก่สัตว์ทั้งปวง
๒. เหตุผลของการรักษา
ชีวิตเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่สัตว์มีอยู่ และเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนามหวงแหนที่สุด
ดังนั้น การกระทำ�ผิดต่อสัตว์ ไม่มีสิ่งใดร้ายแรงยิ่งกว่าการทำ�ลายชีวิตของเขา  เพราะเท่ากับเป็นการทำ�ลาย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เท่ากับเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านจึงเรียกศีลข้อนี้ว่า 
มหาทาน หมายถึง การให้อันยิ่งใหญ่
การประพฤติเป็นคนโหดร้ายล่วงละเมิดศีลข้อนี้ ย่อมเป็นการทำ�ลายมนุษยธรรมในตัวเราเอง
และเป็นการทำ�ลายความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติไปในขณะเดียวกัน
๓. ข้อห้าม
ในสิกขาบทนี้ ห้ามการฆ่าโดยตรง แต่ผู้รักษาศีลพึงเว้นจากการกระทำ�อันเป็นบริวารของ
การฆ่าด้วย คือ
๓.๑ การฆ่า ทำ�ให้ศีลขาด
๓.๒ การทำ�ร้ายร่างกาย ทำ�ให้ศีลด่างพร้อย
๓.๓ การทรกรรม ทำ�ให้ศีลด่างพร้อย
การฆ่า
การฆ่า หมายถึง การทำ�ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ได้แก่ การทำ�ให้ตาย
วัตถุ คือ ผู้ถูกฆ่า  มี ๒ อย่าง คือ มนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉาน โดยที่สุดหมายถึงมนุษย์
และสัตว์เดียรัจฉานทั้งที่อยู่ในครรภ์และนอกครรภ์
เจตนาของผู้ฆ่า มี ๒ อย่าง คือ จงใจฆ่า และไม่จงใจฆ่า
การฆ่าสำ�เร็จด้วยความพยายาม เรียกว่า  ปโยค มี ๒ อย่าง คือ ฆ่าเอง และใช้ให้ผู้อื่นฆ่า 
การใช้ให้ผู้อื่นฆ่าทั้งผู้ใช้และผู้ถูกใช้มีโทษและความผิดฐานฆ่า
การทำ�ร้ายร่างกาย
การทำ�ร้ายร่างกาย หมายถึง การทำ�ร้ายผู้อื่น โดยการทำ�ให้พิการ เสียโฉม หรือเจ็บลำ�บาก
แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต
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การทำ�ให้พิการ คือ การทำ�ให้เสียอวัยวะ เช่น ทำ�ให้เสียนัยน์ตา เสียแขน เสียขา เป็นต้น
การทำ�ให้เสียโฉม คือ การทำ�ร้ายร่างกายให้เสียความสวยงาม แต่ไม่ถึงพิการ เช่น ใช้มีดกรีด
หรือไม้ทุบตีให้เป็นแผลเป็น เป็นต้น
การทำ�ให้เจ็บลำ�บาก คือ การทำ�ร้ายร่างกายให้เจ็บปวด เป็นทุกข์ทรมาน
การทำ�ร้ายร่างกายทั้งหมดนี้ เป็นอนุโลมปาณาติบาต ถูกห้ามด้วยสิกขาบทนี้
การทรกรรม
การทรกรรมนี้ มุ่งเฉพาะการทำ�แก่สัตว์เดียรัจฉาน เพราะมนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใคร ๆ จะ
พึงทรกรรมได้ การทรกรรม คือการทำ�ให้สัตว์ได้รับความลำ�บาก ประพฤติเหี้ยมโหดแก่สัตว์ โดยขาดความ
เมตตากรุณา มีลักษณะดังนี้
ใช้การ หมายถึง การใช้สตั ว์ไม่มคี วามเมตตาปรานี ปล่อยให้อดอยากซูบผอม ไม่ให้กนิ ไม่ให้นอน
ไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล ขณะใช้งานก็เฆีย่ นตีท�ำ ร้ายร่างกายโดยไม่มเี มตตาจิต หรือใช้การเกินกำ�ลังของสัตว์
เช่น ให้เข็นภาระหนักเกินกำ�ลัง เป็นต้น
กักขัง หมายถึง การกักขังสัตว์ให้อดอยาก อิดโรย หรือผูกรัดไว้จนไม่สามารถจะผลัดเปลี่ยน
อิริยาบถได้
นำ�ไป หมายถึง การผูกมัดสัตว์แล้วนำ�ไปโดยวิธที รมาน เช่น ลาก หรือหิว้ เป็ด ไก่ สุกร เอาหัวลง
และเอาเท้าขึ้น ทำ�ให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง
เล่นสนุก หมายถึง การทรมานสัตว์ด้วยความสนุกสนาน เช่น ใช้ประทัดผูกหางสุนัขแล้วจุดไฟ
เพื่อให้สุนัขตกใจและวิ่งสุดชีวิต หรือการใช้ก้อนหินก้อนดินขว้างปาสัตว์ เพื่อความสนุกของตน
ผจญสัตว์ หมายถึง การนำ�สัตว์มาต่อสู้กัน ทำ�ให้สัตว์เหน็ดเหนื่อยและได้รับทุกข์ทรมาน เช่น
ชนโค ชนกระบือ ชนแพะ ชนแกะ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด เป็นต้น
๔. หลักวินิจฉัย
การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๑ ที่ทำ�ให้ศีลขาด ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๔.๑ สัตว์นั้นมีชีวิต
๔.๒ รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
๔.๓ จิตคิดจะฆ่า
๔.๔ พยายามฆ่า
๔.๕ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
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๕. โทษของการล่วงละเมิด
อรรถกถาได้วางหลักวินิจฉัยโทษของการฆ่าสัตว์ ว่าจะมีโทษมากหรือน้อยไว้ ๔ ประการ คือ
		 ๕.๑ คุณ ฆ่าสัตว์มีคุณมากก็มีโทษมาก ฆ่าสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณก็มีโทษน้อย เช่น
ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงาน มีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย เป็นต้น
การฆ่าบิดามารดา  การฆ่าพระอรหันต์ มีบาปหนัก เป็นอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์
ห้ามนิพพาน
การฆ่าคนที่มีคุณ เช่น พระอริยบุคคลที่ตํ่ากว่าพระอรหันต์ หรือกัลยาณชนผู้รักษาศีล
ปฏิบัติธรรม หรือคนที่ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม มีบาปมาก แต่น้อยกว่าการทำ�อนันตริยกรรม
การฆ่าคนทั่วไป ก็มีบาปเช่นเดียวกัน แต่น้อยกว่าการฆ่าคนที่มีคุณ
การฆ่าคนที่ไร้ศีลธรรมและเป็นภัยแก่คนอื่น ก็จัดว่าเป็นบาป แต่น้อยกว่าการฆ่าคน
ทั่วไป กล่าวโดยสรุปแล้วการฆ่าคนล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น
๕.๒ ขนาดกาย สำ�หรับสัตว์จำ�พวกเดียรัจฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมาก
ฆ่าสัตว์เล็กก็มีโทษน้อย เพราะการฆ่าสัตว์ที่มีขนาดร่างกายใหญ่กว่าต้องใช้ความพยายามในการฆ่ามากกว่า 
		 ๕.๓ ความพยายาม มีความพยายามมากในการฆ่า  ก็มีโทษมาก มีความพยายามน้อย
ก็มีโทษน้อย
ความพยายามในการฆ่า  ความพยายามมากย่อมมีบ าปมาก ความพยายามน้อย
ย่อมมีบาปน้อย ความพยามในการฆ่านั้น ๆ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมากย่อมมีบาปมาก เช่น การฆ่า
ด้วยวิธีการที่ทรมาน คือทำ�ให้ตายอย่างลำ�บาก หวาดเสียว ให้เกิดความชํ้าใจ ฆ่าด้วยวิธีพิสดาร หรือการฆ่า
ด้วยการใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างการใช้ระเบิด อาวุธชีวะเคมี ซึ่งอาจจะใช้ความพยายามน้อยแต่เกิดความสูญ
เสียมากย่อมมีบาปมาก
		 ๕.๔ กิเลสหรือเจตนา มีกเิ ลสหรือเจตนาแรงก็มโี ทษมาก มีกเิ ลสหรือเจตนาอ่อนก็มโี ทษน้อย
เช่น ฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชังมีโทษมากกว่าฆ่าด้วยป้องกันตัว เป็นต้น
เจตนาในการฆ่าด้วยอำ�นาจโลภะ โทสะ โมหะ หากมีเจตนาแรงกล้าย่อมมีบาปมาก
หากเจตนาอ่อนย่อมมีบาปน้อย เช่น การฆ่าด้วยการเห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล การฆ่าด้วยความอำ�มหิต
โหดเหี้ยมเคียดแค้นพยาบาท การฆ่าด้วยความเป็นมิจฉาทิฐิ การฆ่าโดยไม่มีเหตุผล หรือการฆ่าเพื่อความ
สนุกสนาน ย่อมมีบาปมากน้อยลดหลัน่ กันไป ในกรณีทไี่ ม่มเี จตนาก็ไม่บาป ดังเรือ่ งพระจักขุบาลเถระ ซึง่ มีจกั ษุ
บอดทั้งสองข้าง เดินจงกรมเหยียบแมลงเม่าตายเป็นจำ�นวนมาก แต่ไม่มีเจตนาที่จะฆ่า  พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตายของพระขีณาสพทั้งหลายคือบุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว มิได้มี”
การห้ามฆ่าสัตว์นี้ ทางพระพุทธศาสนายังรวมถึงการห้ามฆ่าตัวเองด้วย เพราะการฆ่าตัวเองนัน้ เป็นปาณาติบาต
เพราะครบองค์ประกอบของปาณาติบาตทั้ง ๕ ข้อ เช่นเดียวกัน
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ผู้ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๑ คือประพฤติปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ย่อมได้รับกรรมวิบาก
๕ สถาน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ย่อมเกิดในนรก
ย่อมเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรัจฉาน
ย่อมเกิดในกำ�เนิดเปรตวิสัย
ย่อมเป็นผู้มีอวัยวะพิการ
โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีอายุสั้น

ตัวอย่างโทษของการล่วงละเมิดเบญจศีล สิกขาบทที่ ๑
เรื่อง นายจุนทสูกริก
นายจุนทสูกริก อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประกอบอาชีพฆ่าหมูเลี้ยงชีพ เขาเลี้ยง
หมูไว้เป็นจำ�นวนมาก เมื่อหมูที่เลี้ยงไว้เติบโตแล้ว เขาต้องการฆ่าหมูตัวใดก็มัดหมูตัวนั้นให้แน่นนำ�ไปสู่ที่ฆ่าแล้ว
ทุบหมูทั้งที่ยังเป็น ๆ ด้วยค้อน ๔ เหลี่ยม เพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้น แล้วง้างปากสอดไม้เข้าไปในระหว่างฟัน
กรอกนํ้าร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทะนานโลหะ นํ้าร้อนนั้นเข้าไปเดือดพล่านในท้องหมู ขับขี้หมู
ออกมาทางทวารหนัก เมื่อท้องสะอาดดีแล้ว จึงราดนํ้าร้อนบนหลังหมู นํ้าร้อนนั้นลอกเอาหนังดำ�ออกไป
แล้วลนขนหมูด้วยคบหญ้า  แล้วจึงตัดหัวหมูด้วยดาบอันคม รองเลือดที่ไหลออกมาด้วยภาชนะ เคล้าเนื้อ
เข้ากับเลือดแล้วปิ้งนั่งรับประทานพร้อมกับบุตรและภรรยา ส่วนที่เหลือก็ขายเลี้ยงชีพ เขาดำ�รงชีพอยู่อย่างนี้
เป็นเวลาถึง ๕๕ ปี และไม่เคยทำ�บุญใด ๆ เลย
ต่อมานายจุนทสูกริกได้ล้มป่วยลง ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
ความเร่าร้อนของไฟในอเวจีนรกร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา  สามารถที่จะทำ�ลายนัยน์ตาของผู้ที่ยืนดูอยู่ในที่
ประมาณ ๑๐๐ โยชน์ได้
พระนาคเสนเถระได้กล่าวอุปมาเปรียบเทียบความเร่าร้อนของไฟในอเวจีไว้ว่า  “มหาบพิตร
แม้หนิ ประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุม่ ไปในไฟนรก ย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียว ฉันใด ส่วนสัตว์
ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในครรภ์มารดา จะย่อยยับไปเพราะกำ�ลังแห่งกรรม ฉันนั้น หามิได้”
ความเร่าร้อนของอเวจีนนั้ ปรากฏแก่นายจุนทสูกริก เพราะกรรมทีเ่ ขาได้ท�ำ แล้ว เขาร้องเสียงเหมือน
หมู คลานไปรอบ ๆ ภายในเรือนนั่นเอง
พวกคนในเรือนจึงจับเขาปิดปากไว้ แต่เพราะผลแห่งกรรมใคร ๆ ก็ห้ามไม่ได้ เขาร้องและคลาน
ไปรอบ ๆ บ้าน คนบ้านใกล้เคียงกัน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ไม่ได้หลับนอนเพราะเสียงร้องนัน้ พวกคนในบ้าน
เมื่อไม่สามารถจะห้ามเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ จึงปิดประตูบ้านเพื่อกันไม่ให้เขาออกไปนอกบ้าน
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นายจุนทสูกริกเที่ยวคลานและร้องไปรอบ ๆ ภายในบ้านนั่นเอง เป็นเวลา ๗ วัน ด้วยความเร่าร้อน
ในนรก ในวันที่ ๘ ตายแล้วไปเกิดในอเวจีนรก
๖. อานิสงส์ของการรักษา
ผู้รักษาสิกขาบทที่ ๑ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๖.๑ มีร่างกายสมส่วน ไม่พิการ
๖.๒ เป็นคนแกล้วกล้าว่องไว มีกำ�ลังมาก
๖.๓ ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ไม่เศร้าหมอง
๖.๔ เป็นคนอ่อนโยน มีวาจาไพเราะ เป็นเสน่ห์แก่คนทั้งหลาย
๖.๕ ศัตรูทำ�ร้ายไม่ได้ ไม่ถูกฆ่าตาย
๖.๖ มีโรคภัยเบียดเบียนน้อย
๖.๗ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน

ตัวอย่างอานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล สิกขาบทที่ ๑
เรื่อง นางสุชาดา
ในอดีตกาล มาณพชื่อว่ามฆะ อาศัยอยู่ในอจลคามในแคว้นมคธ ได้บำ�เพ็ญประโยชน์และ
บำ�เพ็ญบุญเป็นอันมากถึงแก่กรรมแล้ว ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มฆมาณพนั้น
มีภรรยา ๔ คน คือ นางสุนันทา นางสุจิตรา นางสุธรรมา และนางสุชาดา ภรรยา ๓ คนแรก ได้บำ�เพ็ญบุญ
ต่าง ๆ แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นเหมือนกัน
ส่วนนางสุชาดา ประพฤติตนเป็นผูป้ ระมาท รักสวยรักงาม ไม่ได้บ�ำ เพ็ญบุญทีเ่ หมาะสมกับสุคติภพ
ถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่ง
ท้าวสักกเทวราช ทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ ทรงทราบว่า นางสุชาดาไปเกิดเป็นนางนกยาง
จึงทรงจำ�แลงอัตภาพเสด็จไปยังสำ�นักของนาง ทรงให้นางสมาทานเบญจศีล
จำ�เดิมแต่นนั้ มา นางนกยาง เทีย่ วหากินแต่ปลาทีต่ ายเองเท่านัน้ นางได้ปลาทีต่ ายเองบ้าง ไม่ได้บา้ ง
เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ผ่ า นไป ๒ - ๓ วั น เท่ า นั้ น ก็ ซู บ ผอม ตายแล้ ว ไปเกิ ด เป็ น ธิ ด าของช่ า งหม้ อ ในเมื อ งพาราณสี
ด้วยผลแห่งศีลนั้น และได้สมาทานรักษาเบญจศีลอย่างสมํ่าเสมอมิได้ขาด เมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว
ได้ไปเกิดเป็นธิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าในภพอสูร
ท้าวสักกะทรงทราบแล้ว ได้นำ�นางสุชาดาจากภพอสูรไปเทพนครแล้ว ทรงสถาปนาไว้ในตำ�แหน่ง
หัวหน้านางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง นางทูลขอพรกะท้าวสักกะว่า  “ขอเดชะพระมหาราชเจ้า  มารดาบิดาหรือพี่ชาย
พี่หญิงของหม่อมฉันในเทวโลกนี้ไม่มี พระองค์จะเสด็จไปในที่ใด ๆ ขอให้ทรงพาหม่อมฉันไปในที่นั้น ๆ ด้วย”
ท้าวสักกเทวราชได้ประทานพรแก่นางตามประสงค์
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สิกขาบทที่ ๑ นี้ เป็นหลักประกันชีวิต ต้องการให้เว้นจากการฆ่า  การทำ�ร้ายผู้อื่นหรือทำ�ให้ผู้อื่น
ได้รับทุกข์ทรมาน โดยเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นกับชีวิตตนเองว่าเรารักชีวิตของเราอย่างไร ผู้อื่นก็รักชีวิต
ของตนอย่างนั้น เรารู้สึกเจ็บปวดทรมานอย่างไร ผู้อื่นก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานอย่างนั้น เป็นการปลูกจิตให้มี
เมตตากรุณาต่อกัน ทำ�ให้สังคมประเทศชาติมีความสงบสุข

เบญจศีล สิกขาบทที่ ๒
อทินนาทานา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๑. ความมุ่งหมาย
สิกขาบทนี้ มีความมุง่ หมายเพือ่ ให้ทกุ คนประกอบอาชีพในทางสุจริต เว้นจากการประกอบอาชีพ
ในทางทุจริต อันจะเป็นเหตุเบียดเบียนและทำ�ลายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น
๒. เหตุผลของการรักษา
มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีภาระในการประกอบอาชีพ
การงานเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ ย่อมมีความภาคภูมิใจ ความรักและ
หวงแหนทรัพย์สมบัติที่ตนเองพยายามหามาได้โดยชอบธรรม ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดในกรรมสิทธิ์
ของตนเอง ในทางตรงกันข้าม ทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยทุจริต ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
เป็นการทำ�ลายศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง การลักขโมยฉ้อโกง แม้จะได้ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นมา แต่ก็เป็นการสูญเสียอริยทรัพย์ภายใน คือ ศีลธรรม ซึ่งเทียบค่ากันไม่ได้ นับได้ว่าเป็นการกระทำ�
ที่น่าละอายและบัณฑิตติเตียน
๓. ข้อห้าม
ในสิกขาบทนี้ ห้ามการกระทำ�โจรกรรมโดยตรง คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ทั้งที่เป็นสวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่มีวิญญาณ และอวิญญาณกทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่ไม่มี
วิญญาณ สิ่งของที่มิใช่ของใครแต่มีผู้รักษาหวงแหน ได้แก่ สิ่งของที่อุทิศบูชาปูชนียวัตถุ สิ่งของที่เป็นสมบัติ
ของส่วนรวม ด้วยอาการเป็นโจร นอกจากนี้ ยังห้ามการเลี้ยงชีพด้วยอนุโลมโจรกรรมและกิริยาที่เป็นฉายา
โจรกรรมด้วย
ลักษณะแห่งอทินนาทาน
๑. โจรกรรม
๒. อนุโลมโจรกรรม
๓. ฉายาโจรกรรม
เฉพาะอนุโลมโจรกรรมกับฉายาโจรกรรมนั้น ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำ�ด้วย
ถ้าเจตนากระทำ�ให้เขาเสียกรรมสิทธิ์ศีลก็ขาด ถ้าเจตนาไม่แน่ชัดศีลก็เพียงด่างพร้อย
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โจรกรรม หมายถึง การลัก การขโมย การปล้น หรือกิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ด้วยอาการเป็นโจร มีหลายประเภท จะพรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑. ลัก ได้แก่ ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ไปด้วยอาการซ่อนเร้น คือ กิริยาที่ถือเอาสิ่งของผู้อื่น
ด้วยอาการเป็นโจร
๒. ฉก ได้แก่ ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว คือ กิริยาที่ถือเอาสิ่งของในเวลาที่เจ้าของเผลอ
หรือชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ
๓. กรรโชก ได้แก่ ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว คือ กิริยาที่แสดงอำ�นาจให้เจ้าของ
ตกใจกลัวแล้วยอมให้สิ่งของของตน หรือใช้อาชญาเร่งรัดเอา 
๔. ปล้น ได้แก่ ใช้กำ�ลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาโดยไม่รู้ตัว คือ กิริยาที่ยกพวกไปถือเอา
สิ่งของของคนอื่นด้วยการใช้อาวุธ
๕. ตู่ ได้แก่ กล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว คือ กิริยาที่ร้องเอาของผู้อื่น
ซึ่งมิได้ตกอยู่ในมือตน คือ มิได้ครอบครองดูแลอยู่ หรืออ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
๖. ฉ้อ ได้แก่ โกง คือ กิริยาที่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นอันตกอยู่ในมือตน คือ ตนครอบครอง
ดูแลอยู่ หรือโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น
๗. หลอก ได้แก่ ทำ�ให้เข้าใจผิดสำ�คัญผิด คือ กิริยาพูดปดเพื่อถือเอาของผู้อื่น หรือปั้นเรื่อง
ให้เขาเชื่อเพื่อจะให้เขามอบทรัพย์ให้แก่ตน
๘. ลวง ได้แก่ ทำ�ให้หลงผิด คือ กิรยิ าทีถ่ อื เอาสิง่ ของของผูอ้ นื่ ด้วยแสดงของอย่างใดอย่างหนึง่
เพื่อให้เข้าใจผิด หรือใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวงให้เขาเชื่อ เช่น การใช้ตราชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
๙. ปลอม ได้แก่ ทำ�ให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น คือ
กิริยาที่ทำ�ของไม่แท้ให้เห็นว่าเป็นของแท้
๑๐. ตระบัด ได้แก่ ฉ้อโกง คือ กิริยาที่ยืมของเขาไปแล้วถือเอาเสีย
๑๑. เบียดบัง ได้แก่ ยักเอาไว้เป็นประโยชน์ของตัว คือ กิริยากินเศษกินเลย
๑๒. สับเปลี่ยน ได้แก่ เปลี่ยนแทนที่กัน คือ กิริยาที่ถือเอาสิ่งของของตนที่เลวเข้าไว้แทน
และเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ดีกว่า หรือแอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ามากกว่า 
๑๓. ลักลอบ ได้แก่ ลอบกระทำ�การบางอย่าง คือ กิริยาที่เอาของซึ่งจะต้องเสียภาษีซ่อนเข้ามา
โดยไม่เสียภาษี หรือหลบหนีภาษีของหลวง
๑๔. ยักยอก ได้แก่ เอาทรัพย์ของผูอ้ นื่ หรือทรัพย์ของตนซึง่ ผูอ้ นื่ เป็นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยทีอ่ ยูใ่ น
ความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต คือ ใช้อำ�นาจหน้าที่ที่มีอยู่ถือเอาทรัพย์โดยไม่สุจริต หรือกิริยาที่ยักยอก
ทรัพย์ของตนที่จะต้องถูกยึดเอาไปไว้เสียที่อื่น
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อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่แสวงหาทรัพย์ในทางไม่บริสุทธิ์ ยังไม่ถึงขั้นเป็นโจรกรรม
มีประเภทจะพรรณนาพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑. สมโจร ได้แก่ กิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม เช่น การรับซื้อของโจร
๒. ปอกลอก ได้แก่ ทำ�ให้เขาหลงเชือ่ แล้วล่อลวงเอาทรัพย์เขาไป หรือกิรยิ าทีค่ บคนด้วยอาการ
ไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมายจะเอาแต่ทรัพย์สมบัติของเขาถ่ายเดียว เมื่อเขาสิ้นเนื้อประดาตัวก็ละทิ้งเขาเสีย
๓. รับสินบน ได้แก่ รับสินจ้างเพื่อกระทำ�ผิดหน้าที่ คือ การถือเอาทรัพย์ที่เขาให้เพื่อช่วย
ทำ�ธุระให้ในทางที่ผิด การรับสินบนนี้ หากผู้รับมีเจตนาร่วมกับผู้ให้ ในการทำ�ลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ก็ถือว่า
เป็นการทำ�โจรกรรมร่วมกันโดยตรง ทำ�ให้ศีลข้อนี้ขาด
ฉายาโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่ทำ�คล้ายคลึงกับโจรกรรม หรือกิริยาที่ทำ�ทรัพย์ของผู้อื่น
ให้สูญเสียและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน ประกอบด้วยลักษณะ ๒ อย่าง คือ
๑. ผลาญ ได้แก่ ทำ�ลายให้หมดสิ้นไป คือ กิริยาที่ทำ�ความเสียหายแก่ทรัพย์ของผู้อื่น
๒. หยิบฉวย ได้แก่ กิริยาที่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย โดยมิได้บอกให้เจ้าของรู้
คือ การถือเอาด้วยวิสาสะเกินขอบเขต
ทั้งนี้ ฉายาโจรกรรมนั้น ถ้ามีเจตนาในทางทำ�ลายกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย ก็ถือว่าเป็น
การทำ�โจรกรรมโดยตรง ทำ�ให้ศีลข้อนี้ขาด
๔. หลักวินิจฉัย
การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๒ ที่ทำ�ให้ศีลขาด ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๔.๑ ของนั้นมีเจ้าของ
๔.๒ ตนรู้ว่าของนั้นมีเจ้าของ
๔.๓ จิตคิดจะลัก
๔.๔ พยายามลัก
๔.๕ ได้ของนั้นมาด้วยความพยายามนั้น
๕. โทษของการล่วงละเมิด
ผู้ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๒ คือ ประพฤติอทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ด้วยอาการแห่งขโมยหรือลักทรัพย์ จะมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณค่าของสิ่งของ คุณความดีของเจ้าของ
และความพยายามในการลักขโมย นอกจากนั้น ผู้ที่ล่วงละเมิดย่อมได้รับกรรมวิบาก ดังนี้
๕.๑ ย่อมเกิดในนรก
๕.๒ ย่อมเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรัจฉาน
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๕.๓ ย่อมเกิดในกำ�เนิดเปรตวิสัย
๕.๔ ย่อมเป็นผู้ยากจนเข็ญใจไร้ที่พึง
๕.๕ โทษเบาทีส่ ุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ทรัพย์ย่อมฉิบหาย

ตัวอย่างโทษของการล่วงละเมิดเบญจศีล สิกขาบทที่ ๒
เรื่อง สีลวีมังสนะ
ครั้งพุทธกาล ในพระนครสาวัตถี มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ สีลวีมังสนะ ถึงสรณะ ๓ และรักษาศีล ๕
รับราชการอยู่กับพระเจ้าโกศล พระราชาพร้อมด้วยข้าราชการใหญ่น้อยต่างให้ความนับถือพราหมณ์นั้น
เขาคิดว่า  ที่คนเขานับถือเรานี้ เขานับถืออะไรชาติ โคตร สกุล ความรู้ หรือศีลกันแน่ ต้องการ
จะทดลอง วันหนึ่ง เมื่อกลับจากที่ทำ�งาน ได้แอบหยิบเอาเงินของหลวงไปจำ�นวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่ว่าอะไร วันที่ ๒ ได้ทำ�อย่างนั้นอีก ก็ไม่มีใครว่าอะไร วันที่ ๓ จึงหยิบเอาเงินไปกำ�มือหนึ่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
โกรธ ร้องตะโกนให้คนช่วยกันจับตัว เมื่อจับตัวได้แล้ว ก็ทุบตีคนละสองสามที แล้วพันธนาการไปกราบทูล
ให้พระราชารับสั่งลงอาญาหลวงแก่เขา
พราหมณ์ทราบชัดว่า ทีค่ นเขานับถือตนนัน้ เพราะการรักษาศีล จึงได้กล่าวว่า เรือ่ งชาติและชนชัน้
เป็นเรื่องไร้สาระ ศีลนี่แหละสูงที่สุด บุคคลขาดศีลเสียแล้ว วิชาความรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

เรื่อง ดาบสโกหก
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี มีดาบสโกหกคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำ�บลหนึ่ง พักอยู่ใน
บรรณศาลาที่กุฎุมพีคนหนึ่งสร้างถวายในป่า มาฉันอาหารในเรือนของกุฎุมพีนั้นเป็นประจำ�
กุฎุมพีเชื่อว่า  “ดาบสนี้มีศีล” เพราะกลัวโจรจะมาลักทรัพย์ไป จึงนำ�ทองคำ� ๑๐๐ นิกขะ ไปยัง
บรรณศาลาของดาบสนั้น แล้วฝังไว้ ขอให้ดาบสช่วยดูแลทรัพย์นั้น ดาบสแสดงอาการให้กุฎุมพีทราบว่าไม่มี
ความโลภในทรัพย์สินเงินทองใด ๆ ตอบรับแล้วคิดว่าสามารถจะเลี้ยงชีวิตด้วยทองคำ�นั้นได้ เมื่อเวลาผ่าน
ไป ๒ - ๓ วัน จึงลักเอาทองคำ�นั้นไปเก็บไว้ในที่แห่งหนึ่งในระหว่างทาง ในวันรุ่งขึ้นฉันอาหารในเรือนของ
กุฎุมพีแล้วบอกลากุฎุมพี แล้วออกเดินทาง ไปได้หน่อยหนึ่งแล้ววางหญ้าไว้ในระหว่างชะฎากลับไปหากุฎุมพี
บอกว่านำ�หญ้ามาคืนเพราะกลัวโทษของอทินนาทาน กุฎุมพีมีความเลื่อมใสในดาบสยิ่งขึ้น
คราวนัน้ พระโพธิสตั ว์ไปปัจจันตบทเพือ่ ต้องการสินค้า ซือ้ ของกินในเรือนนัน้ ฟังคำ�ของดาบสแล้ว
คิดว่าดาบสนี้คงจะลักเอาทรัพย์บางอย่างของกุฎุมพีนี้ไปแน่ จึงถามกุฎุมพีทราบเรื่องทองที่ฝากดาบสไว้แล้ว
จึงบอกให้กุฎุมพีไปตรวจดูทองคำ�ที่ฝังไว้ กุฎุมพีไปที่บรรณศาลาไม่เห็นทองคำ�ที่ฝังไว้ จึงติดตามดาบสนั้นไป
ทั้งเตะทั้งต่อยดาบสแล้วให้นำ�ทองคำ�มาคืน พร้อมกับกล่าวสำ�ทับว่า  “ท่านข้องใจว่าจะเป็นอทินนาทานด้วย
หญ้าเพียงเส้นเดียว แต่ทองคำ� ๑๐๐ นิกขะ ท่านลักเอาไปได้ ไม่ข้องใจเลย”
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๖. อานิสงส์ของการรักษา 
ผู้รักษาสิกขาบทที่ ๒ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๖.๑ ย่อมมีทรัพย์สมบัติมาก
๖.๒ แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้โดยง่าย
๖.๓ โภคทรัพย์ที่หามาได้แล้วย่อมมั่นคงถาวร
๖.๔ สมบัติไม่ฉิบหายเพราะโจรภัย อัคคีภัย และอุทกภัย เป็นต้น
๖.๕ ย่อมได้รับอริยทรัพย์
๖.๖ ย่อมไม่ได้ยินและรู้จักคำ�ว่า “ไม่มี”
๖.๗ อยู่ที่ไหนก็ย่อมเป็นสุข เพราะไม่มีใครเบียดเบียน
สิกขาบทที่ ๒ นี้ เป็นหลักประกันทรัพย์สิน ต้องการให้เว้นจากการประกอบมิจฉาชีพทุกชนิด
ให้ประกอบสัมมาชีพ เลีย้ งชีวติ ในทางทีช่ อบ ขยันทำ�มาหากินหนักเอาเบาสู้ พอใจภูมใิ จทีจ่ ะสร้างตัวสร้างฐานะ
ด้วยความพากเพียรพยายามของตนเอง ให้รักศักดิ์ศรีตนเองยิ่งกว่าสิ่งใด

เบญจศีล สิกขาบทที่ ๓
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๑. ความมุ่งหมาย
สิกขาบทนี้ คำ�ว่า  กาม ได้แก่ กิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณี ความไม่ประพฤติผิดในกาม
คือการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ เคารพกรรมสิทธิ์ในบุคคลที่หวงแหนหรือคู่ครองของคนอื่น ไม่ตกอยู่ใน
อำ�นาจความกำ�หนัดยินดีในทางเพศ ซึ่งเป็นการทำ�ร้ายจิตใจของคนอื่น ส่งผลกระทบถึงความเสียหาย เช่น
การประหัตประหารกัน เป็นต้น ในเชิงสร้างสรรค์มุ่งความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว ปลูกความรัก
ความสามัคคี ป้องกันความแตกร้าวในหมู่คณะ และทำ�ให้ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
๒. เหตุผลของการรักษา
ธรรมดามนุษย์ปุถุชน คือผู้ที่ยังข้องเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์ ย่อมมีความปฏิพัทธ์รักใคร่
ฉันสามีภรรยาตามธรรมเนียมประเพณี เพื่อสืบสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นการประพฤติถูกต้อง
ในเรือ่ งกาม จัดเป็นกายสุจริต แต่การล่วงละเมิดทางเพศกับบุคคลทีต่ อ้ งห้าม ถือว่าเป็นการประพฤติผดิ ในกาม
จัดเป็นกายทุจริต ในความเป็นจริงคนเราอาจให้หรือให้หยิบยืมข้าวของเงินทองแก่กันและกันได้ หรือจะถือ
เอาโดยวิสาสะในฐานะคนคุ้นเคยกันก็ยังได้ แต่เรื่องการล่วงละเมิดในสามีภรรยาและบุคคลอันเป็นที่รัก
ที่หวงแหนของกันและกัน จะกระทำ�ไม่ได้ เพราะจะทำ�ให้ขาดความเป็นเพื่อน ขาดความเคารพนับถือ
ถึงขั้นเป็นศัตรูประหัตประหารซึ่งกันและกันได้
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๓. ข้อห้าม
ในสิกขาบทนี้ ห้ามการประพฤติผิดในกาม คือการล่วงละเมิดทางเพศในบุคคลต้องห้าม
ทั้งเพศชายและเพศหญิง
บุคคลต้องห้าม
บุคคลต้องห้าม หมายถึง บุคคลที่ผู้ใดจะประพฤติผิดหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้ มีอยู่
๒ ประเภท คือ หญิงต้องห้าม และชายต้องห้าม หากผู้ใดประพฤติผิดกับหญิงหรือชายต้องห้าม ผู้นั้นผิดศีล
ถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ต้องห้ามด้วยกัน ประพฤติผิดร่วมกัน ก็ผิดศีลทั้งสองฝ่าย บุคคลที่เป็นหญิงแต่มีจิตใจ
เป็นชาย และบุคคลที่เป็นชายแต่มีจิตใจเป็นหญิง ก็อนุโลมในบุคคลต้องห้ามตามสิกขาบทนี้ด้วย
หญิงต้องห้าม
หญิงต้องห้าม หมายถึงบุคคลต้องห้ามสำ�หรับชาย มี ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
๑. สสฺสามิกา หญิงมีสามี หมายถึง หญิงที่อยู่กินกับฝ่ายชายฉันภรรยาสามี ทั้งที่แต่งงานหรือ
ไม่ได้แต่งงาน รวมถึงหญิงที่รับสิ่งของมีทรัพย์เป็นต้นของฝ่ายชายแล้วยอมอยู่กับฝ่ายชายนั้น ตลอดถึงหญิง
ที่ฝ่ายชายรับเลี้ยงดูเป็นภรรยา จะได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
หญิงประเภทนี้ จะหมดภาวะที่เป็นหญิงต้องห้ามก็ต่อเมื่อหย่าขาดจากสามีหรือสามี
ตายแล้ว แม้หญิงทีส่ ามีถกู กักขัง เช่น ถูกจำ�คุก หากยังไม่ได้หย่าขาดจากกัน ก็ถอื ว่าเป็นหญิงต้องห้าม หรือสามี
ต้องโทษจำ�คุกตลอดชีวิต หญิงนั้นก็ยังอยู่ในฐานะต้องห้ามตราบเท่าที่สามียังมีชีวิตอยู่ ชายใดประพฤติผิดต่อ
หญิงมีสามี ถือว่าผิดศีล
		 ๒. ญาติรกฺขิตา  หญิงที่ญาติรักษา  หมายถึง หญิงที่มีญาติเป็นผู้ปกครอง ไม่เป็นอิสระแก่ตน
เพราะอยู่ในการปกครองดูแลพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือวงศ์ตระกูล ชายใดประพฤติผิดต่อ
หญิงที่ญาติรักษา ถือว่าผิดศีล
หญิงที่ญาติรักษานั้น เมื่อรับของหมั้นจากฝ่ายชายและตกลงจะแต่งงานกัน นับแต่รับ
ของหมั้นแล้ว หญิงนั้นชื่อว่าอยู่ในการรักษาทั้งของญาติและของคู่หมั้น จะพ้นจากการรักษาของคู่หมั้น
ก็ต่อเมื่อได้คืนของหมั้นหรือบอกเลิกการหมั้นนั้นแล้ว
		 ๓. ธมฺมรกฺขิตา หญิงที่ธรรมรักษา หมายถึง หญิงที่มีศีลธรรม กฏหมาย หรือจารีตคุ้มครอง
รักษา มี ๒ ประเภท คือ หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน และหญิงมีข้อห้าม
หญิงต้องห้ามโดยพิสดาร มี ๒๐ ประเภท คือ
๑. มาตุรกฺขิตา หญิงที่มารดารักษา
๒. ปิตุรกฺขิตา หญิงที่บิดารักษา
๓. มาตาปิตุรกฺขิตา หญิงที่มารดาบิดารักษา
๔. ภาตุรกฺขิตา หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษา
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๕. ภคินีรกฺขิตา หญิงที่พี่สาวน้องสาวรักษา
๖. ญาติรกฺขิตา หญิงที่ญาติรักษา
๗. โคตฺตรกฺขิตา หญิงที่ชนที่มีสกุลหรือแซ่รักษา
๘. ธมฺมรกฺขิตา หญิงที่ธรรมรักษา
๙. สามิรกฺขิตา หญิงที่สามีรักษา
๑๐. สปริทณฺฑา หญิงที่กฎหมายคุ้มครอง
๑๑. ธนกีตา หญิงที่ชายซื้อมาเป็นภรรยา
๑๒. ฉนฺทวาสินี หญิงที่อยู่กับชายด้วยความรักใคร่กันเอง
๑๓. โภควาสินี หญิงที่อยู่เป็นภรรยาชายด้วยโภคสมบัติ
๑๔. ปฏวาสินี หญิงเข็ญใจได้ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วอยู่เป็นภรรยา
๑๕. โอทปตฺตกินี หญิงที่ชายขอเป็นภรรยาด้วยพิธีแต่งงาน
๑๖. โอภตจุมฺพตา หญิงที่ชายช่วยปลงภาระอันหนักลงจากศีรษะแล้วอยู่เป็นภรรยา
๑๗. ทาสีภริยา หญิงคนใช้ที่เป็นภริยา
๑๘. กมฺมการินีภริยา หญิงรับจ้างทำ�การงานที่เป็นภริยา
๑๙. ธชาหฏา หญิงเชลยที่เป็นภริยา
๒๐. มุหุตฺติกา หญิงที่ชายอยู่ด้วยชั่วคราว
ถ้าชายล่วงในหญิง ๒๐ จำ�พวกนี้ แม้จำ�พวกใดจำ�พวกหนึ่งพร้อมด้วยองค์ตามที่กล่าวแล้ว
ก็ขาดจากสิกขาบทที่ ๓ คือ กาเมสุมิจฉาจาร
		 หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน เทือกเถา  หมายถึง หญิงซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ นับย้อน
ขึ้นไปทางบรรพบุรุษ ๓ ชั้น คือ ย่าทวด ยายทวด ย่า  ยาย และมารดาของตนเอง เหล่ากอ หมายถึง
หญิงผู้สืบสันดานจากตน นับลงไปสามชั้น คือ ลูก หลาน และเหลน ชายใดประพฤติผิดต่อหญิงผู้เป็น
เทือกเถาเหล่ากอของตน ถือว่าผิดศีล
		 หญิงมีข้อห้าม มี ๒ ประเภท คือ
๑. หญิงประพฤติพรหมจรรย์ ได้แก่ ภิกษุณี สามเณรี สิกขมานา แม่ชี และอุบาสิกาผู้รักษา
ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล
๒. หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีรักษา  ได้แก่ หญิงที่กฎหมายจารีตประเพณีห้ามมิให้
ล่วงละเมิด เช่น หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หญิงพิการทุพพลภาพ เป็นต้น
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ชายต้องห้าม
		 ชายต้องห้าม หมายถึง บุคคลต้องห้ามสำ�หรับหญิง มี ๒ ประเภท คือ ชายอื่นนอกจาก
สามีของตนสำ�หรับหญิงที่มีสามี และชายที่จารีตห้ามสำ�หรับหญิงทั่วไป
๑. ชายอื่นนอกจากสามีตน เป็นบุคคลต้องห้ามสำ�หรับหญิงที่มีสามี
๒. ชายที่จารีตห้าม ได้แก่ นักบวชในศาสนาที่ห้ามเสพเมถุน เช่น ภิกษุ สามเณร เป็นต้น
เป็นบุคคลต้องห้ามสำ�หรับหญิงทั่วไป ทั้งที่มีสามีและไม่มีสามี หญิงใดประพฤติผิดต่อชายต้องห้าม ถือว่า
ผิดศีล หากมีความยินดีพร้อมใจกันในการล่วงประเวณี ก็ผิดศีลทั้งสองฝ่าย
ศีลสิกขาบทที่ ๓ นี้ ผู้ใดประพฤติผิดต่อบุคคลต้องห้ามดังกล่าวมาทั้งหมด ถือว่าผิดศีล
หากทั้งสองฝ่ายมีความยินดีพร้อมใจในการล่วงประเวณี ก็ผิดศีลทั้งสองฝ่าย นอกจากการห้ามประพฤติผิด
ประเวณีแล้ว ยังห้ามการกระทำ�ในสถานที่อันไม่สมควร เช่น โบสถ์ วิหาร ลานพระเจดีย์ เป็นต้น ผู้รักษาศีล
ตามสิกขาบทนี้พึงเว้นแม้การผูกสมัครรักใคร่ฉันชู้สาว การเกี้ยวพาราสี การพูดแคะ การเล่นหูเล่นตา 
หรือแม้แต่การใช้สื่ออิเล็กทรนิกส์กับบุคคลต้องห้ามในเชิงชู้สาว เพราะเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อนี้ได้ง่าย
๔. หลักวินิจฉัย
การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๓ ที่ทำ�ให้ศีลขาด ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๔.๑ หญิงหรือชายนั้น เป็นบุคคลต้องห้าม
๔.๒ จิตคิดจะเสพ
๔.๓ พยายามเสพ
๔.๔ อวัยวะเครื่องเสพจดถึงกัน
๕. โทษของการล่วงละเมิด
ผู้ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๓ คือ ประพฤติผิดในกาม จะมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณความดี
ของคนที่ถูกล่วงละเมิด ความแรงของกิเลสและความพยายาม นอกจากนั้น ผู้ที่ล่วงละเมิดย่อมได้รับ
กรรมวิบาก ดังนี้
๕.๑ ย่อมเกิดในนรก
๕.๒ ย่อมเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๕.๓ ย่อมเกิดในกำ�เนิดเปรตวิสัย
๕.๔ ย่อมเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ขี้เหร่ มากไปด้วยโรค
๕.๕ โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้าน
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ตัวอย่างโทษของการล่วงละเมิดเบญจศีลสิกขาบทที่ ๓
เรื่อง จูฬธนุคคหบัณฑิต
ครั้ ง โบราณกาล ได้ มี ช ายหนุ่ ม ชาวพาราณสี ค นหนึ่ ง นามว่ า จู ฬ ธนุ ค คหบั ณ ฑิ ต เรี ย นวิ ช า
กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ที่เมืองตักกศิลา  เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดี มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนเก่ง
เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ เมื่อเรียนศิลปวิทยาจบแล้ว จึงลาอาจารย์กลับบ้าน อาจารย์ได้ยกลูกสาวคนหนึ่ง
ให้เป็นภรรยา ในระหว่างทางได้เกิดการต่อสู้กับพวกโจรที่มาคอยดักปล้น ได้ฆ่าโจรตายไปหลายคน จนลูกศร
ในมือหมด จึงต่อสูก้ บั หัวหน้าโจรด้วยมือเปล่า บอกให้ภรรยานำ�ดาบมาให้ แต่ภรรยากลับเกิดความรักในตัวโจร
ที่ตนเพิ่งจะพบเห็นเดี๋ยวนั้นเอง จึงส่งดาบให้โจรฆ่าชายหนุ่มตาย
โจรพานางไปถึงแม่นํ้าสายหนึ่ง คิดว่า  หญิงคนนี้พบชายอื่นเข้า  คงจะให้ฆ่าเราเหมือนกับให้เรา
ฆ่าสามีเธอ เราไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้ จึงออกอุบายหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของเธอจนหมดสิ้น
แล้วก็จากไป โดยทิ้งคำ�พูดไว้กับเธอว่า  แม่คนงามเธอเอาสามีที่เคยเชยชิดกันมานานแลกกับฉันซึ่งมิใช่สามี
ทีไ่ ม่เคยเชยชิด วันหลังเธอคงจะเอาฉันแลกกับชายอืน่ อีก ฉันจะหนีเธอไปให้ไกลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะไกลได้ หญิงสาว
คนนั้นไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย เพราะประพฤติผิดศีลข้อที่ ๓ นี้นั่นเอง
๖. อานิสงส์ของการรักษา 
ผู้รักษาสิกขาบทที่ ๓ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๖.๑ ไม่มีศัตรูเบียดเบียน
๖.๒ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
๖.๓ มีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์
๖.๔ ไม่เกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทย
๖.๕ เป็นผู้สง่า มีอำ�นาจมาก
๖.๖ มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ์
๖.๗ มีความสุข ไม่ต้องทำ�งานหนัก
สิกขาบทที่ ๓ นี้ เป็นหลักประกันครอบครัว ต้องการให้เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม ควบคุม
ตนเองได้ มีความสำ�รวมระวังในกาม ยินดีพอใจเฉพาะคู่ครองของตน รักษาเกียรติของตนและผู้อื่น ทำ�ให้อยู่
ร่วมกันอย่างไว้วางใจกัน
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เบญจศีล สิกขาบทที่ ๔
มุสาวาทา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
๑. ความมุ่งหมาย
สิกขาบทนี้ มีความมุง่ หมายเพือ่ ห้ามการตัดประโยชน์ทางวาจา ป้องกันการทำ�ลายทัง้ ประโยชน์ตน
คือ คุณธรรมที่มีในตน และประโยชน์ผู้อื่นที่จะพึงได้รับด้วยการพูดเท็จ หรือด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่เป็นจริง คนทั้งหลายย่อมชอบและเชื่อถือความจริงด้วยกันทุกคน จะถามหรือฟังข้อความอะไรกับใคร
ก็ต้องการความจริง แม้จะให้ใครเชื่อถ้อยคำ�ของตน ก็ต้องอ้างความจริงขึ้นมาพูด เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้
ผูใ้ ดพูดมุสาก็ชอื่ ว่าเป็นการตัดประโยชน์ทงั้ ของตนและคนอืน่ สิกขาบทนีม้ งุ่ ส่งเสริมให้รกั ษาความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ความซื่อตรงต่อกัน อันเป็นเหตุนำ�มาซึ่งความรักความสามัคคีของหมู่คณะ
๒. เหตุผลของการรักษา
ในพุทธศาสนสุภาษิต ได้กล่าวถึงลักษณะของคนชอบพูดเท็จไว้ว่า  “นตฺถิ อการิยํ  ปาปํ
มุส าวาทิสฺ ส ชนฺ ตุโน แปลว่ า  ไม่ มีความชั่ว อะไรที่ค นชอบพูดเท็จจะทำ� ไม่ได้ ” เพราะคนชอบพูดเท็จ
พูดโกหกหลอกลวงหรือพูดมีเลศนัยในแง่มมุ ต่าง ๆ นัน้ ได้ชอื่ ว่าทำ�ลายคุณธรรมในจิตใจของตนเอง และทำ�ลาย
ประโยชน์ของผู้อื่น ในการพูดเท็จนั้น คนโกหกจะได้รับผลเสียหายร้ายแรง คือ จะกลายเป็นคนเหลาะแหละ
ขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ท่านจึงห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดศีลข้อนี้
๓. ข้อห้าม
สิกขาบทนี้ ห้ามการพูดเท็จ เมื่อมุ่งความจริงเป็นหลัก จึงกำ�หนดข้อห้ามไว้ ๓ อย่าง คือ
มุสา อนุโลมมุสา และปฏิสสวะ การพูดมุสาทำ�ให้ศีลขาด ส่วนอนุโลมมุสาและปฏิสสวะ ทำ�ให้ศีลด่างพร้อย
มุสา
มุสา  แปลว่า  เท็จ ได้แก่ โกหก หมายถึง การทำ�เท็จทุกอย่าง การแสดงความเท็จเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดนั้น ทำ�ได้ทั้งทางวาจาและทางกาย ดังนี้
ทางวาจา คือ พูดออกมาเป็นคำ�เท็จ ตรงกับคำ�ว่าโกหก ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว
ทางกาย คือ การแสดงกิริยาอาการที่เป็นเท็จ เช่น การเขียนจดหมายโกหก การเขียนรายงานเท็จ
การทำ�หลักฐานปลอม การตีพิมพ์ข่าวสารอันเป็นเท็จ การเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทำ�เครื่องหมายให้คนอื่นหลงเชื่อและเข้าใจผิด รวมถึงการใช้ใบ้ให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่น สั่นศีรษะในเรื่อง
ควรรับ หรือพยักหน้าในเรื่องที่ควรปฏิเสธ
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มุสามีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
ปด ได้แก่ มุสาตรง ๆ โดยไม่อาศัยมูลเลย เช่น ไม่เห็นว่าเห็น ไม่รู้ว่ารู้ ไม่มีว่ามี เป็นต้น
ส่อเสียด คือ พูดยุแยงเพื่อให้เขาแตกกันและพูดให้ตนเองเป็นที่รัก
หลอก คือ พูดเพื่อจะโกงเขา พูดให้เขาเชื่อ พูดให้เขาเสียของให้ตน
ยอ คือ พูดเพื่อจะยกย่องเขา พูดให้เขาลืมตัวและหลงตัวผิด
กลับคำ� คือพูดไว้แล้วแต่ตอนหลังไม่ยอมรับ ปฏิเสธว่าไม่ได้พูด
ทนสาบาน ได้แก่ กิริยาที่เสี่ยงสัตย์ว่าจะพูดความจริง หรือจะทำ�ตามคำ�สาบาน แต่ไม่ได้พูด
หรือทำ�ตามนั้น เช่น พยานทนสาบานแล้วเบิกคำ�เท็จ เป็นต้น
ทำ�เล่ห์กระเท่ห์ ได้แก่ กิริยาที่อวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์อันไม่เป็นจริง เพื่อให้คนหลงเชื่อนิยม
ยกย่อง และเป็นอุบายหาลาภแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น อวดรู้วิชาคงกระพันว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออก
เป็นต้น
มารยา ได้แก่ กิรยิ าทีแ่ สดงอาการให้เขาเห็นผิดจากทีเ่ ป็นจริง เช่น เป็นคนทุศลี ทำ�ท่าทางเคร่งครัด
ให้เขาเห็นว่า เป็นคนมีศีล
ทำ�เลศ ได้แก่ พูดมุสาเล่นสำ�นวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังเข้าใจผิด เช่น เห็นคนวิ่งหนีเขามา 
เมื่อผู้ไล่ติดตามมาถาม จึงย้ายไปยืนที่อื่นแล้วพูดว่าตั้งแต่มายืนที่นี่ไม่เห็นใครเลย
เสริมความ ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม แต่เสริมความให้มากกว่าที่เป็นจริง เช่น โฆษณาสรรพคุณ
สินค้าเกินความเป็นจริง เป็นต้น
อำ�ความ ได้แก่ พูดมุสาอาศัยมูลเดิม โดยตัดข้อความทีไ่ ม่ประสงค์จะให้รอู้ อกเสีย เพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจ
เป็นอย่างอื่น เช่น เรื่องมากพูดให้เหลือน้อยเพื่อปิดความบกพร่อง
บุคคลพูดด้วยวาจาหรือทำ�กิริยาแสดงท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้อื่นรู้แล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่
เป็นประมาณ บุคคลผู้พูดหรือแสดงอาการนั้นได้ชื่อว่า พูดมุสาในสิกขาบทนี้

อนุโลมมุสา
อนุโลมมุสา  คือ การพูดเรื่องไม่เป็นจริง แต่มิได้มีเจตนาจะทำ�ให้ผู้ฟังเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อ
เพียงแต่พูดเพื่อให้เจ็บใจ มีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
เสียดแทง ได้แก่ กิริยาที่พูดให้ผู้อื่นเจ็บใจ ด้วยอ้างเรื่องที่ไม่เป็นจริง เช่น ประชด คือ การ
กล่าวแดกดันยกให้สูงกว่าพื้นเพเดิมของเขา  หรือ ด่า  คือ การกล่าวถ้อยคำ�หยาบช้าเลวทรามกดให้ตํ่ากว่า 
พื้นเพเดิมของเขา 
สับปลับ ได้แก่ พูดกลับกรอกเชื่อไม่ได้ พูดด้วยความคะนองปาก แต่ผู้พูดไม่ได้จงใจจะให้คนอื่น
เข้าใจผิด เช่น รับปากแล้วไม่ทำ�ตามที่รับนั้น
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อนุโลมมุสานี้แม้จะมิได้เป็นมุสา คือ คำ�เท็จโดยตรง แต่ก็นับเข้าในมุสา ไม่ควรพูด พูดแล้วมีโทษ
ผู้นิยมความสุภาพแม้จะว่ากล่าวลูกหลานก็ไม่ควรใช้คำ�ด่าหรือคำ�เสียดแทง ควรใช้คำ�สุภาพ แสดงโทษผิด
ให้รู้สึกตัวแล้วห้ามปรามมิให้กระทำ�ต่อไป
ปฏิสสวะ
ปฏิสสวะ ได้แก่ การรับคำ�ของคนอื่นด้วยความตั้งใจจะทำ�ตามที่รับคำ�นั้นไว้จริง แต่ภายหลัง
เกิดกลับใจไม่ทำ�ตามที่รับคำ�นั้น ทั้งที่ตนพอจะทำ�ตามที่รับคำ�นั้นได้ มีประเภทที่จะพึงพรรณนาเป็นตัวอย่าง
ดังนี้
ผิดสัญญา  หมายถึง การไม่ทำ�ตามที่ตกลงกันไว้ เช่น ตกลงกันว่าจะเลิกค้าสิ่งเสพติด แต่พอ
ได้โอกาสก็กลับมาค้าอีก
คืนคำ� หมายถึง การไม่ทำ�ตามที่รับปากไว้ เช่น รับปากจะให้สิ่งของแล้วไม่ได้ให้ ตามที่ได้
รับปากไว้นั้น
ถ้อยคำ�ที่ไม่จัดเป็นมุสาวาท
ผู้พูดพูดตามความสำ�คัญของตน เรียกว่า  ยถาสัญญา  หรือตามวรรณกรรม ซึ่งเป็นคำ�พูดไม่จริง
แต่ไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังเชื่อ ไม่เข้าข่ายผิดศีลตามสิกขาบทที่ ๔ นี้ มีประเภทที่จะพึงพรรณนา
เป็นตัวอย่าง ดังนี้
โวหาร ได้แก่ ถ้อยคำ�ที่ใช้เป็นธรรมเนียม เพื่อความไพเราะของภาษา  เช่น การเขียนจดหมาย
ที่ลงท้ายว่า ด้วยความนับถืออย่างสูง เป็นโวหารการเขียนตามแบบธรรมเนียมสารบรรณ ซึ่งในความเป็นจริง
ผู้เขียนอาจไม่ได้นับถืออย่างสูง หรืออาจไม่ได้นับถือเช่นนั้นด้วยซํ้าไป
นิยาย ได้แก่ เรื่องที่แต่งขึ้น เรื่องที่เล่ากันมา  เรื่องที่นำ�มาอ้างเพื่อเปรียบเทียบให้ได้ใจความ
เป็นหลัก เช่น นิทาน ละคร ลิเก ซึ่งในท้องเรื่องนั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง แต่ผู้แต่งไม่ได้ตั้งใจให้
คนหลงเชื่อ เพียงแต่แต่งแสดงเนื้อหาไปตามท้องเรื่อง
สำ�คัญผิด ได้แก่ คำ�พูดที่ผู้พูดสำ�คัญผิดว่าเป็นอย่างนั้น ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น คือ ผู้พูด
พูดไปตามความเข้าใจของตน เช่น ผู้พูดจำ�วันผิด จึงบอกผู้ถามไปตามวันที่จำ�ผิดนั้น เป็นต้น
พลั้ง ได้แก่ คำ�พูดที่พลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิด เช่น ผู้พูดตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่กลับ
พลาดไปพูดเสียอีกอย่างหนึ่ง
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๔. หลักวินิจฉัย
การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๔ ที่ทำ�ให้ศีลขาด ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๔.๑ เรื่องไม่จริง
๔.๒ จิตคิดจะพูดให้ผิด
๔.๓ พยายามพูดออกไป
๔.๔ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น
คำ�อธิบายองค์ ๔ ของศีลข้อนี้ มีดังนี้		
องค์ที่ ๑ เรื่องไม่จริง คือ เรื่องที่พูดนั้นไม่มีความจริง ไม่เป็นจริง เช่น ฝนไม่ตก แต่กลับพูดว่า
ฝนตก
องค์ที่ ๒ จิตคิดจะพูดให้ผิด คือ ผู้พูดจงใจจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริง
องค์ที่ ๓ พยายามพูดออกไป คือ ผู้พูดได้พูดคำ�ไม่จริงนั้น ๆ ออกไป หรือได้กระทำ�เท็จ
ด้วยความจงใจ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงความคิดที่อยู่ในใจ
องค์ที่ ๔ ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความนั้น คือ ผู้ฟังเข้าใจความหมายเหมือนอย่างที่ผู้พูดพูดออกไป
ส่วนผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่นั้นไม่เป็นสำ�คัญ
๕. โทษของการล่วงละเมิด
ผู้ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๔ คือ ประพฤติมุสาวาท จะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์
ทีจ่ ะถูกตัดรอน หมายความว่าถ้าการพูดเท็จนัน้ ทำ�ให้เสียประโยชน์มากก็มโี ทษมาก เช่น ชาวบ้านทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ให้ของ ๆ ตน พูดออกไปว่าไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้าเป็นพยานเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายมากก็มีโทษมาก
เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ที่ล่วงละเมิดย่อมได้รับกรรมวิบาก ดังนี้
๕.๑ ย่อมเกิดในนรก
๕.๒ ย่อมเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๕.๓ ย่อมเกิดในกำ�เนิดเปรตวิสัย
๕.๔ ย่อมเป็นผู้มีวาจาไม่เป็นที่เชื่อถือ มีกลิ่นปากเหม็นจัด
๕.๕ โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ จะถูกกล่าวตู่อยู่เสมอ
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ตัวอย่างโทษของการล่วงละเมิดเบญจศีลสิกขาบทที่ ๔
เรื่อง หมอตา
ในอดีตกาล ในพระนครพาราณสี ได้มีจักษุแพทย์คนหนึ่ง เที่ยวรักษาคนตามหมู่บ้าน ตำ�บลต่าง ๆ
ต่อมาได้พบกับหญิงคนหนึ่ง กำ�ลังทุกข์ทรมานด้วยโรคตา จนเกือบจะมองไม่เห็น หมอตรวจดูอาการแล้วบอก
ว่าพอจะรักษาให้หายเป็นปกติได้ นางจึงตอบว่า  ถ้าคุณหมอรักษาตาดิฉันให้หายเป็นปกติได้ ดิฉันกับลูกชาย
ลูกสาว จะยอมเป็นทาสรับใช้ไปตลอดชีวิต หมอจึงตกลงรักษาให้ ต่อมาไม่นานดวงตาของเธอก็หายเป็นปกติ
เธอกลัวว่าจะต้องเป็นทาสของหมอตามที่ให้สัญญาไว้ เมื่อหมอมาถามอาการจึงแกล้งพูดโกหกว่า  ก่อนนี้
ดวงตาของดิฉันเจ็บปวดเพียงเล็กน้อย แต่พอหยอดยาของท่านแล้ว กลับเจ็บปวดมากกว่าเดิม หมอรู้ทันว่า 
ผู้หญิงคนนี้หลอกลวงเรา เพราะต้องการจะไม่ให้ค่ารักษา โกรธมาก จึงปรุงยาขนานใหม่ให้ เมื่อนางใช้ยานั้น
หยอดตาแล้ว ตาทั้ง ๒ ข้างได้บอดสนิท สตรีนั้นตาบอดเพราะการกล่าวเท็จ
๖. อานิสงส์ของการรักษา 
ผู้รักษาสิกขาบทที่ ๔ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๖.๑ มีอินทรีย์ ๕ ผ่องใส
๖.๒ มีวาจาไพเราะ มีไรฟันสมํ่าเสมอเป็นระเบียบดี
๖.๓ มีร่างกายสมส่วนบริบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
๖.๔ มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว
๖.๕ มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป
๖.๖ ไม่พูดติดอ่าง ไม่เป็นใบ้
๖.๗ มีริมฝีปากแดงระเรื่อและบาง
สิกขาบทที่ ๔ นี้ เป็นหลักประกันความเชือ่ ถือ ต้องการให้เว้นจากการพูดเท็จ ซึง่ เป็นการทำ�ลาย
ประโยชน์ของผู้อื่น ให้มีความซื่อตรงซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน ทำ�ให้เชื่อถือไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดมิตรภาพ
ที่ถาวรและอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี
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เบญจศีล สิกขาบทที่ ๕
สุราเมรยมัชฺชปมาทัฏฺฐานา เวรมณี
เจตนางดเว้นจากการดื่มนํ้าเมา
๑. ความมุ่งหมาย
สิกขาบทนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลในสังคมรู้จักรักษาสติสัมปชัญญะของตนให้สมบูรณ์
ไม่กระทำ�การอันเป็นโทษแก่ตน ครอบครัว และสังคม ส่งเสริมการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดของสังคมประเทศชาติ
๒. เหตุผลของการรักษา
สุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด เป็นสาเหตุสำ�คัญในการทำ�ลายสติสัมปชัญญะของคนเรายิ่งกว่า
สิ่งใด คนที่ขาดสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อ สร้างความเสียหายทั้งแก่ตนเอง สังคม
และประเทศชาติ สามารถกระทำ�ผิดศีลข้ออื่น ๆ ได้โดยง่าย ปิดโอกาสในการกระทำ�คุณงามความดีทั้งหลาย
เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ตกเป็นทาส
สิ่งเสพติด แม้มีชีวิตอยู่ก็เสมือนตายทั้งเป็น ดังนั้น ท่านจึงห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดสิกขาบทนี้
๓. ข้อห้าม
สิกขาบทนี้ ห้ามดื่มนํ้าเมา  ห้ามเสพสิ่งเสพติดให้โทษ อันเป็นสาเหตุแห่งความประมาท คือ
ทำ�ให้สติฟั่นเฟือน
นํ้าเมามี ๒ ชนิด คือ สุราและเมรัย
สุรา หมายถึง นํ้าเมาที่ได้จากการกลั่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหล้า ซึ่งกลั่นสกัดให้มีรสเมาแรง
ยิ่งขึ้น ในคัมภีร์วินัยปิฎก จำ�แนกสุราเป็น ๕ ชนิด คือ สุราทำ�ด้วยแป้ง สุราทำ�ด้วยขนม สุราทำ�ด้วยข้าวสุก
สุราที่ใส่เชื้อ สุราที่ใส่เครื่องปรุงต่าง ๆ
		 เมรัย หมายถึง นํ้าเมาที่ยังไม่ได้กลั่น เป็นแต่เพียงของดอง เช่น สาโท เหล้าดิบ กระแช่
นํ้าตาลเมา เครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด ในคัมภีร์วินัยปิฎก จำ�แนกเมรัยเป็น ๕ ชนิด คือ เมรัย
ทำ�ด้วยดอกไม้ เมรัยทำ�ด้วยผลไม้ เมรัยทำ�ด้วยนํ้าผึ้ง เมรัยทำ�ด้วยนํ้าอ้อย เมรัยที่ใส่เครื่องปรุงต่าง ๆ
สิ่งเสพติดอื่น ๆ เช่น ฝิ่น กัญชา มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ เป็นต้น ก็ห้ามตามสิกขาบทนี้
๔. หลักวินิจฉัย
การล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๕ ที่ทำ�ให้ศีลขาด ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๔.๑ นํ้านั้นเป็นนํ้าเมา
๔.๒ จิตคิดจะดื่ม
๔.๓ พยายามดื่ม
๔.๔ ดื่มให้ล่วงลำ�คอลงไป
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)

63
หลักวินิจฉัยการล่วงละเมิดสิกขาบทที่ ๕ นี้ นอกเหนือจากวิธีการดื่มแล้ว สิ่งเสพติดอื่น ๆ
ที่เสพด้วยวิธีการฉีด สูบ รมควัน หรือวิธีอื่นใดที่ทำ�ให้สิ่งเสพติดนั้นเข้าสู่ร่างกาย ก็อนุโลมตามหลักวินิจฉัยนี้
๕. โทษของการล่วงละเมิด
ผูท้ ลี่ ว่ งละเมิดสิกขาบทที่ ๕ คือ ดืม่ สุรา เมรัย เสพสิง่ เสพติด จะมีโทษมากหรือน้อย ตามอกุศล
จิตหรือกิเลสในการดื่ม ตามปริมาณที่ดื่ม และตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทำ�ผิดพลาดชั่วร้าย นอกจากนั้น
ผู้ที่ล่วงละเมิดย่อมได้รับกรรมวิบาก ดังนี้
๕.๑ ย่อมเกิดในนรก
๕.๒ ย่อมเกิดในกำ�เนิดสัตว์เดียรัจฉาน
๕.๓ ย่อมเกิดในเปรตวิสัย
๕.๔ ย่อมเป็นผู้มีสติไม่สมประกอบ
๕.๕ โทษเบาที่สุด หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเป็นบ้า
โทษของการดื่มนํ้าเมาและสิ่งเสพติด มี ๖ ประการ คือ
๑. เป็นเหตุท�ำ ให้เสียทรัพย์ เมือ่ บุคคลดืม่ สุราและเสพสิง่ เสพติดเนือง ๆ ย่อมจะเลิกยาก เป็นเหตุ
ให้ตดิ สุราและเป็นทาสสิง่ เสพติด ทัง้ เป็นเหตุท�ำ ให้มวั เมาในอบายมุขอืน่ ๆ ตามมา เช่น เทีย่ วผูห้ ญิง เทีย่ วกลางคืน
เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร จึงเป็นเหตุทำ�ให้เสียทรัพย์ พอเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๑.๑ เสียทรัพย์เพราะซื้อมาดื่มหรือเสพเองและเลี้ยงคนอื่น
๑.๒ เสียทรัพย์เพราะสิ่งเสพติดมีราคาแพง
๑.๓ เสียทรัพย์เพราะเพิ่มปริมาณการดื่มการเสพ
๑.๔ เสียทรัพย์เพราะรักษาโรคที่เกิดจากสิ่งเสพติด
๒. เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท คนที่ขาดสติเพราะดื่มสุราหรือเป็นทาสสิ่งเสพติด ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีจิตใจแปรปรวนผิดปกติ มีความกล้า บ้าบิ่น บันดาลโทสะ หงุดหงิด ฉุนเฉียว มุทะลุ
วู่วาม ไม่เกรงกลัวใคร ชอบพูดพล่ามยั่วโทสะ ลวนลามคนอื่น ทะลาะวิวาทหรือทำ�ร้ายคนใกล้ชิดและคนอื่น
ได้โดยง่าย โดยที่สุดถึงกับฆ่ากันตายก็มี
๓. เป็นเหตุเกิดโรค สิ่งเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วมีผลทำ�ให้บั่นทอนสุขภาพ เกิดโรคในร่างกาย
หลายชนิดได้ง่าย ในวงการแพทย์ยืนยันตรงกันว่า  สุราเป็นวัตถุที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะทางเดินอาหาร
ระบบประสาท ทางเดินของโลหิต ต่อมไร้ท่อ และระบบการหายใจ จึงเป็นเหตุทำ�ให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ โรคทางระบบประสาท เช่น นอนไม่หลับ จิตหลอน ประสาทหลอน พรํ่าเพ้อ กล้ามเนื้อ
ส่วนปลายแขนขาอ่อนแรง ซึมเศร้า ลมชัก ระแวง

แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)

64
๓.๒ โรคมะเร็ง เช่น มะเร็งในปากและช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเต้านมในผู้หญิง มะเร็งรังไข่
๓.๓ โรคเรื้อรัง เช่น ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เบาหวาน ตับอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ
โรคต่อมหมวกไต กระดูกพรุน โรคเก๊าต์ พิษสุราเรื้อรัง
๓.๔ โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ เช่น เส้นเลือดทีเ่ ลีย้ งหัวใจตีบ กล้ามเนือ้ หัวใจเสือ่ ม
ความดันโลหิตสูง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สมองส่วนนอกลีบฝ่อ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว
๔. เป็นเหตุเสียชื่อเสียง คนที่ติดสุราหรือเป็นทาสสิ่งเสพติด มีสติฟั่นเฟือน ย่อมกระทำ�ความผิด
ทำ�ลายชื่อเสียงทุกอย่างที่ตนได้สั่งสมมา จึงเป็นเหตุเสียชื่อเสียงพอจะพรรณนาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
๔.๑ เสียความนิยมเคารพนับถือ
๔.๒ เสียความเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ลูกหลาน และคนทั่วไป
๔.๓ เสียสถานภาพที่ดีทางสังคม เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน เป็นต้น
๔.๔ ถูกติเตียน
๕. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย วิญญูชนย่อมสงวนศักดิ์รักเกียรติของตนเอง จึงไม่ทำ�สิ่งที่น่าอดสู
ให้คนทัง้ หลายดูหมิน่ แต่สรุ าและสิง่ เสพติดทำ�ให้คนทีเ่ สพแล้ว ลืมเกียรติยศศักดิศ์ รีของตนเอง แสดงกิรยิ าวาจา
อันน่าอดสูได้ทกุ อย่าง มีนอนกลางถนน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่อหน้าสาธารณชน เปิดเผยอวัยวะอันพึงปกปิด
พูดจาหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ พูดเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผย เป็นต้น
๖. บัน่ ทอนกำ�ลังปัญญา สุราและสิง่ เสพติดทำ�ลายระบบประสาท ทำ�ลายสติ และทำ�ลายสุขภาพ
ดังกล่าวแล้ว ทำ�ให้คนติดสุราและสิ่งเสพติดมีสมองมึนชา มีปัญญาทึบ ขาดไหวพริบปฏิภาณ ขาดเชาว์ปัญญา 
คิดเชื่องช้า ความจำ�เสื่อม หลงลืมง่าย

ตัวอย่างโทษของการล่วงละเมิดเบญจศีล สิกขาบทที่ ๕
เรื่อง พระราชาผู้ดื่มนํ้าเมา
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงดื่มสุราเป็นประจำ� เว้นจากการดื่มนํ้าเมา
แล้วไม่สามารถจะทรงปฏิบัติราชกิจได้ เว้นจากเนื้อแล้วจะไม่เสวยพระกระยาหาร
ตามปกติ ในวันอุโบสถจะไม่มีการฆ่าสัตว์ คนทำ�ครัวจะต้องซื้อเนื้อในวัน ๑๓ คํ่าแล้วเก็บไว้
วันหนึง่ คนทำ�ครัวเก็บเนือ้ ไว้ไม่ดี สุนขั ทัง้ หลายคาบไปกินเสีย คนทำ�ครัวหาเนือ้ ใหม่มาทำ�อาหารไม่ได้ จึงไม่กล้า
นำ�พระกระยาหารเข้าไปถวายพระราชา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเทวี
พระนางดำ�รัสว่า  “พ่อ บุตรของเราเป็นที่รัก เป็นที่พอพระทัยของพระราชา  เมื่อพระองค์
ทอดพระเนตรเธอแล้ว ทรงจุมพิตคลอเคลียเธออยู่ จะไม่ทรงทราบว่าพระกระยาหารของพระองค์มีเนื้อ
หรือไม่มี เราจะให้บุตรนั้นนั่งที่พระอูรุของพระองค์ เจ้าควรนำ�พระกระยาหารเข้าไปในเวลาที่ทรงเย้าหยอก
กับพระโอรส” แล้วได้ทรงทำ�อย่างนั้น
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คนทำ�ครัวน้อมพระกระยาหารเข้าไปในเวลานั้น พระราชาทรงเมานํ้าจัณฑ์ ไม่เห็นเนื้อในถาด
จึงตรัสถามว่า  “เนื้ออยู่ไหน” คนทำ�ครัวกราบทูลว่า  “ข้าแต่สมมติเทพ วันนี้เป็นวันอุโบสถ ข้าพระพุทธเจ้า
หาเนื้อมาทำ�พระกระยาหารไม่ได้” พระราชาตรัสว่า  “เนื้อสำ�หรับเราหาได้ยากนักหรือ” ดังนี้แล้ว ทรงรัด
พระศอพระโอรสจนถึงชีพิตักษัยแล้วโยนไปข้างหน้าคนทำ�ครัวให้นำ�ไปทำ�อาหารแล้วนำ�มาโดยเร็ว
คนทำ�ครัวได้ทำ�อย่างนั้น ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะร้องไห้ หรือจะกราบทูล เพราะกลัวพระราชา.
พระราชาเสวยพระกระยาหารด้วยเนื้อพระโอรส บรรเทาแล้ว ในเวลาจวนรุ่งทรงตื่นสร่างเมาแล้ว รับสั่งให้
นำ�พระโอรสมา  ขณะนั้นพระเทวีทรงครํ่าครวญพลางทูลว่า  “ข้าแต่สมมติเทพ วานนี้ ฝ่าพระบาททรงฆ่า
พระโอรสแล้ว เสวยพระกระยาหารด้วยเนื้อของพระโอรส”
พระราชาทรงกันแสงเพราะความโศกในพระโอรส เห็นโทษในการดื่มนํ้าเมาว่า  “ทุกข์นี้เกิดขึ้น
แก่เรา เพราะการดืม่ สุรา” ทรงหยิบฝุน่ เช็ดพระพักตร์ อธิษฐานว่า “ตัง้ แต่นไี้ ป เรายังไม่บรรลุพระอรหัตเพียงใด
จักไม่ดื่มสุราอันเป็นเหตุแห่งความพินาศเห็นปานนี้เพียงนั้น” ตั้งแต่นั้นมา ท้าวเธอก็ไม่ทรงดื่มสุราอีก

เรื่อง นักเลงสุรา
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีมีทรัพย์ประมาณ ๔๐ โกฏิ ทำ�บุญทั้งหลาย
มีทาน เป็นต้น สิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช พระโพธิสัตว์นั้นมีบุตรคนเดียวเท่านั้น เมื่อบิดา
สิ้นชีพแล้ว เขาให้ปลูกปะรำ� ห้อมล้อมด้วยมหาชน ดื่มสุรา เขาให้ทรัพย์ครั้งละพัน ๆ แก่นักเต้นระบำ� ฟ้อนรำ�
และขับร้อง เป็นต้น ได้เป็นนักเลงเหญิง นักเลงสุรา  และนักเลงกินเนื้อ เป็นต้น หมกมุ่นอยู่ในการมหรสพ
มีการฟ้อนรำ� การขับร้องและการประโคม เป็นต้น เป็นผู้ดำ�รงชีวิตด้วยความประมาท ทำ�ทรัพย์ประมาณ
๔๐ โกฏิ พร้อมทั้งวัสดุอันเป็นอุปกรณ์แก่เครื่องอุปโภคและบริโภคให้ฉิบหายแล้ว ชั่วระยะเวลาไม่นาน
ได้กลายเป็นคนยากจน กำ�พร้า เหลือแต่ผ้านุ่งเก่า ๆ คลุมกาย
ท้าวสักกะทรงทราบว่าเขาเป็นคนยากจน จึงเสด็จมา  เพราะความรักในบุตร พระราชทาน
หม้อดินที่ให้สมบัติที่ต้องการได้ทุกอย่างแล้วตรัสว่า  “จงรักษาหม้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้แตก เพราะเมื่อหม้อ
ยังอยู่ทรัพย์สมบัติที่กำ�หนดนับไม่ได้ก็ยังคงมีอยู่ เจ้าจงอย่าประมาท” ดังนี้แล้ว เสด็จไปสู่สถานที่ของ
พระองค์ตามเดิม ตั้งแต่นั้นมา เขาก็หันกลับไปดื่มสุราเหมือนเดิม ต่อมาวันหนึ่ง เขาเมาแล้ว โยนหม้อขึ้นไป
ในอากาศแล้วรับครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เกิดรับพลาดไปครั้งหนึ่ง หม้อได้ตกลงมาบนพื้นแตกระจาย ตั้งแต่นั้นมา
เขาก็กลับเป็นคนเข็ญใจอีก ต้องนุ่งผ้าเก่า ถือกระเบื้องขอทาน อาศัยฝาเรือนคนอื่นอยู่ไปตลอดชีวิต
๖. อานิสงส์ของการรักษา 
ผู้รักษาสิกขาบทที่ ๕ ย่อมได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๖.๑ รู้จักอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว
๖.๒ มีสติตั้งมั่นทุกเมื่อ
๖.๓ มีความรู้มาก มีปัญญามาก
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๖.๔ ไม่บ้า ไม่ใบ้ ไม่มัวเมาหลงใหล
๖.๕ มีวาจาไพเราะ มีนํ้าคำ�เป็นที่น่าเชื่อถือ
๖.๖ มีความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ
สิกขาบทที่ ๕ นี้ เป็นหลักประกันสุขภาพ ต้องการให้เว้นจากการดื่มนํ้าเมาและเสพสิ่งเสพติด
ทุกชนิด ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพ หรือทำ�ลายชีวิตของตน ตลอดทั้งป้องกันความเสื่อมเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เป็นการรักษาสติสัมปชัญญะของตนให้สมบูรณ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ธรรมศึกษาชั้นตรี สาระการเรียนรู้วิชาวินัย
เรื่อง เบญจธรรม

เวลา..............ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ธศ ๓ รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักพระวินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนา

๒. ผลการเรียนรู้
รู้ เข้าใจความหมายของคำ�ว่า เบญจธรรมและอานิสงส์ของการรักษาศีลและเบญจธรรม

๓. สาระสำ�คัญ
เบญจธรรม เป็นข้อปฏิบตั เิ กือ้ กูลการรักษาเบญจศีล เป็นหลักปฏิบตั เิ บือ้ งต้นของมนุษย์ทที่ �ำ ให้เป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์ ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจสงบ ไม่มีเวรภัย ปราศจากศัตรูคู่อาฆาต

๔. จุดประสงค์
๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำ�ว่า เบญจธรรมได้		
๒. นักเรียนบอกอานิสงส์ของการรักษาศีลและเบญจธรรมได้

๕. สาระการเรียนรู้/เนื้อหา
๑. ความหมายคำ�ว่า “เบญจธรรม”
๒. เบญจธรรม
๒.๑ เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา
๒.๒ เบญจธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ
๒.๓ เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
๒.๔ เบญจธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ
๒.๕ เบญจธรรมข้อที่ ๕ สติสัมปชัญญะ
๓. อานิสงส์ของการรักษาศีลและเบญจธรรม

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นสืบค้นและเชื่อมโยง
๑. สนทนาถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราควรปฏิบัติควบคู่ไปกับเบญจศีลคือหลักธรรมใด
โดยสุ่มนักเรียนตอบประมาณ ๕ คน เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
๒. ครูน�ำ ภาพจากหนังสือพิมพ์เกีย่ วกับแม่บา้ นของโรงแรมเก็บของทีผ่ เู้ ข้าพักส่งคืนเจ้าของ สนทนา
ถามนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อข่าวนี้ เช่น
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- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับข่าวดังกล่าว
- ถ้านักเรียนเป็นแม่บ้านจะเก็บของคืนให้ผู้เข้าพักหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรายคำ�ว่า เบญจธรรม โดยให้อธิบายความหมายลงในกระดาษทีค่ รูแจกให้
และสุ่มเลขที่ของนักเรียนตอบประมาณ ๕ คน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของเบญจธรรมบนกระดานไวท์บอร์ด หรือกระดานดำ�
ขั้นฝึก
๕. นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม ออกเป็ น กลุ่ ม ละ ๔-๕ คน แต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกั น ศึ ก ษาใบความรู้ ที่ ๓
โดยครูคอยดูแลและให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ
ขั้นประยุกต์
๖. เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๓ แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำ�ใบกิจกรรมที่ ๓ และ
ใบกิจกรรมที่ ๔
๗. เมื่อแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมเสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจคำ�ตอบ พร้อมผู้สอนอธิบาย
เพิ่มเติม และชื่นชมกลุ่มที่สามารถตอบคำ�ถามได้มากที่สุด
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปแนวปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล - เบญจธรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่

ภาระงาน

ชิ้นงาน

๑

ทำ�ผังมโนทัศน์เกี่ยวกับเบญจศีล - เบญจธรรม

ใบกิจกรรมที่ ๓

๒

ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับเบญจธรรม

ใบกิจกรรมที่ ๔

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
หนังสือพิมพ์รายวัน
ใบความรู้ที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๓
ใบกิจกรรมที่ ๔
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๙. การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำ�ว่า 
เบญจธรรมได้

- แบบสังเกต ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
- สังเกต
พฤติกรรม
พฤติกรรม
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
- ตรวจผลงาน การปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม
- แบบประเมิน
ผลงาน

๒. นักเรียนบอกอานิสงส์
ของการรักษาศีลและ
เบญจธรรมได้

- ตรวจผลงาน - แบบประเมิน ผ่าน = ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
ผลงาน
ไม่ผ่าน = ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ข้อที่

รายการ

ระดับคะแนน
๓ คะแนน

๒ คะแนน

๑ คะแนน

๑ ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ ให้ความร่วมมือในการ
ทำ�กิจกรรมทุกกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบางกิจกรรม ทำ�กิจกรรมบ้าง
ทำ�กิจกรรม
๒ การแสดง/การรับฟัง แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ แสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ รับฟังความคิดเห็นของ
ความคิดเห็น
คนอื่นน้อย
คนส่วนมากเป็นสำ�คัญ คนอื่นบ้าง
มีความตั้งใจและ
มีความตั้งใจและ
๓ การตั้งใจ/การแก้ไข มีความตั้งใจและ
ปัญหาในการทำ�งาน ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ทำ�งานกลุม่ บ้าง
ทำ�งานกลุม่ ดี
ทำ�งานกลุ่มดีมาก
สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นบ้าง

๔ ความถูกต้องของ
เนื้อหา

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นและ
ครบถ้วน

สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น

๕ วิธีการนำ�เสนอ
ผลงาน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ และเนื้อหา
ครบถ้วน

นำ�เสนอผลงานได้อย่าง นำ�เสนอผลงาน
ตามขั้นตอนได้บ้าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
น่าสนใจ แต่ขาดเนื้อหา
บางส่วน

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์

ร้อยละ

คะแนน

ผ่าน

๖๐ ขึ้นไป

๙ - ๑๕

ไม่ผ่าน

ตํ่ากว่า ๖๐

๐-๘

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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ใบกิจกรรมที่ ๓
เรื่อง เบญจศีล - เบญจธรรม
ชื่อ..........................................................................................ชั้น.....................เลขที่...........................

คำ�สั่ง

ให้ นั ก เรี ย นนำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเรี ย นเรื่ อ ง ความหมายและข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ๕ ข้ อ ของ
เบญจศีล - เบญจธรรม มาสร้างกรอบมโนทัศน์รูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
(๑๐ คะแนน) (คำ�ตอบอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน)
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ใบกิจกรรมที่ ๔
เรื่อง เบญจธรรม

๑.
๒.
๓.
๔.

กลุ่มที่....................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................
ชือ่ ......................................................................................ชัน้ .....................เลขที.่ ..........................

ให้นักเรียนนำ�ตัวอักษรในหมวด ข มาใส่หน้าข้อความในหมวด ก ที่มีความสัมพันธ์กัน (๑๐ คะแนน)
หมวด ก.

หมวด ข.

................. ๑. กัลยาณธรรม
................. ๒. การดำ�เนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
................. ๓. การรักนวลสงวนตัว
................. ๔. โครงการเมาไม่ขับ
................. ๕. โครงการฝนหลวงในพระราชดำ�ริ
................. ๖. การตั้งนํ้าดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา
................. ๗. การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่
................. ๘. ปัญหาสังคมที่ต้องแก้ไขด้วยกัลยาณธรรม
................. ๙. บุคคลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
................. ๑๐. การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ

ความมีสติ
ความมีเมตตา
ความมีกรุณา
ความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าศีล
ปัญหาอาชญากรรม
สัมมาอาชีวะ
มุสาวาท
ความกตัญญู
การสำ�รวมในกาม
การปลอมสินค้าแบรนด์เนม
การขายเทปผี ซีดีเถื่อน
ศีล ๕ ธรรม ๕
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เฉลยใบกิจกรรมที่ ๔
เรื่อง เบญจธรรม
หมวด ก.
จ ๑.
................
ช ๒.
................
ญ ๓.
................
ก ๔.
................
ค ๕.
................
ข ๖.
................
ฌ ๗.
................
ฉ ๘.
................
ฐ ๙.
................
ง ๑๐.
................

กัลยาณธรรม
การดำ�เนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การรักนวลสงวนตัว
โครงการเมาไม่ขับ
โครงการฝนหลวงในพระราชดำ�ริ
การตั้งนํ้าดื่มไว้หน้าบ้านเพื่อคนสัญจรไปมา
การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่
ปัญหาสังคมที่ต้องแก้ไขด้วยกัลยาณธรรม
บุคคลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
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หมวด ข.
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฎ
ฏ
ฐ

ความมีสติ
ความมีเมตตา
ความมีกรุณา
ความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าศีล
ปัญหาอาชญากรรม
สัมมาอาชีวะ
มุสาวาท
ความกตัญญู
การสำ�รวมในกาม
การปลอมสินค้าแบรนด์เนม
การขายเทปผี ซีดีเถื่อน
ศีล ๕ ธรรม ๕
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ใบความรู้ที่ ๓
เบญจธรรม
เบญจธรรม
เบญจธรรม แปลว่า  คุณธรรม ๕ ประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เบญจกัลยาณธรรม แปลว่า 
ธรรมอันดีงาม ๕ ประการ เกือ้ กูลแก่การรักษาเบญจศีล เป็นข้อปฏิบตั ทิ ยี่ งิ่ ขึน้ ไปกว่าศีล เป็นหลักปฏิบตั เิ บือ้ งต้น
ของมนุษย์ที่ทำ�ให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจสงบสุข ไม่มีเวรภัย ปราศจากศัตรูคู่อาฆาต
ผู้รักษาเบญจศีลจึงควรมีเบญจธรรมไว้ประจำ�ใจ
ในพระบาลีได้แสดงคุณของกัลยาณชนไว้ว่า  บุคคลผู้มีศีล ควรมีกัลยาณธรรมควบคู่กันไป ข้อนี้
พึงเห็นว่า  ผู้เว้นจากข้อห้ามทั้ง ๕ ประการ ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล และผู้มีศีลนั้นจะได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม
ด้วยกันทุกคนก็หาไม่ เช่น คนมีศลี ผูห้ นึง่ เดินทางไปทางเรือ พบคนกำ�ลังจะจมนํา 
้ ถ้าคนนัน้ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
ก็จะจมนํา้ ตาย คนมีศลี ควรจะหยุดเรือช่วยเหลือให้เขาพ้นจากอันตราย แต่กห็ าได้มจี ติ กรุณาทีจ่ ะทำ�อย่างนัน้ ไม่
กรณีเช่นนี้ ศีลของเขาไม่ขาด แต่เขาขาดกัลยาณธรรมข้อกรุณา ย่อมเป็นที่ติเตียนของบัณฑิตทั้งหลาย กรณี
เดี ย วกั น นี้ ห ากเขามี ค วามกรุ ณ าช่ ว ยคนนั้ น ให้ พ้ น อั น ตรายจากการจมนํ้ า  เขาจึ ง จะได้ ชื่ อ ว่ า  มี ทั้ ง ศี ล
มีทั้งกัลยาณธรรม อาจกล่าวได้ว่า “การเว้นจากการฆ่า เป็นการรักษาศีล การช่วยชีวิต เป็นการปฏิบัติธรรม”
กัลยาณธรรมนั้นมี ๕ ประการ คือ เมตตากรุณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ และสติสัมปชัญญะ
โดยผู้รักษาศีลพึงประพฤติปฏิบัติตามกัลยาณธรรมควบคู่กันไป ดังนี้

เบญจศีล คู่กับ เบญจธรรม
เว้นจากการฆ่าสัตว์ คู่กับ
เว้นจากการลักทรัพย์ คู่กับ
เว้นจากการผิดในกาม คู่กับ
เว้นจากการกล่าวคำ�เท็จ คู่กับ
เว้นจากการดื่มสุรา คู่กับ

เมตตากรุณา
สัมมาอาชีวะ
กามสังวร
สัจจะ
สติสัมปชัญญะ

เบญจธรรมข้อที่ ๑
เมตตากรุณา
ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์
เมตตากรุณา  เป็นกัลยาณธรรม ธรรมที่ดีงามหรือธรรมที่ทำ�ให้เป็นกัลยาณชน เมตตากรุณานี้
เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลต่อการรักษาศีลข้อที่ ๑ ทำ�ให้มีจิตใจงดงาม เช่น คนที่มีความรัก ความสงสารสัตว์
ย่อมมีจิตใจอ่อนโยนคิดเกื้อกูล ไม่คิดทำ�ร้ายหรือทำ�ลายชีวิตสัตว์ ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้เกิดขึ้น
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
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ควบคู่ไปกับศีล เพราะเมตตากรุณา เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คือ มนุษย์รู้สึกรัก รู้จักสงสาร ความรัก
ทั้งปวงเกิดจากความเมตตากรุณานี้ หากคนเราทำ�ลายคุณธรรมพื้นฐานนี้แล้ว ความรักทั้งปวงก็เกิดมีไม่ได้
ชีวิตของทุกคนดำ�รงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความเมตตากรุณาของผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้น เช่น บุตรธิดา 
ได้รับการเลี้ยงดู การเอาใจใส่จากบิดามารดา  ได้รับการอนุเคราะห์เกื้อกูลจากญาติพี่น้อง ได้รับวิชาความรู้
วิธีการเลี้ยงชีพจากครูอาจารย์ เป็นต้นมาตามลำ�ดับ หากไม่ได้รับความเมตตากรุณาจากผู้อื่น ไหนเลย
จะสามารถดำ�รงตนอยู่ได้ และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถึงเวลาอันสมควรที่จะแสดงเมตตาต่อผู้อื่นบ้าง
โลกจึงจะตั้งอยู่ได้ หากบุคคลปราศจากเมตตากรุณาแล้ว ย่อมได้ชื่อว่า  เป็นคนใจจืด เห็นแก่ประโยชน์ตน
ฝ่ายเดียว ฉะนัน้ เมือ่ ทุกคนมีชวี ติ เจริญมาด้วยความเมตตากรุณาของผูอ้ นื่ ก็สมควรปลูกเมตตากรุณาสืบต่อไป
เมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ตรงกับคำ�ว่า  ไมตรีจิต คือจิตใจที่ประกอบด้วย
เมตตา  เมื่อมีเมตตาต่อกันแล้วย่อมคิดเกื้อกูลกันให้มีความสุข ถึงแม้จะประพฤติผิดพลั้งพลาดต่อกันบ้าง
ก็ให้อภัยกันและไม่ถอื โทษโกรธกัน เหมือนอย่างมารดาบิดาผูเ้ ปีย่ มด้วยเมตตาย่อมไม่ถอื โทษต่อบุตรธิดา หรือ
ครูอาจารย์ไม่ถอื โทษต่อศิษย์ ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้ว แม้ประพฤติผดิ ต่อกันเพียงเล็กน้อย
ก็ให้อภัยกันไม่ได้ ปัญหาเล็กน้อยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่
กรุณา  คือ ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยกรุณาเห็นความทุกข์ยาก
ของคนอื่นก็พลอยหวั่นใจสงสารคิดจะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ ทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ยากลำ�บาก
อันเป็นแรงผลักดันให้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้น กรุณา เป็นเหตุให้
มนุษย์และสัตว์คิดช่วยเหลือกัน เปลื้องทุกข์ภัยของกันและกัน การแสดงความกรุณานี้เป็นคุณธรรมที่
มนุษย์ทกุ คนควรปฏิบตั ิ เมือ่ เป็นเด็กเราเคยได้รบั ความกรุณาจากผูอ้ นื่ มาแล้วและยังหวังความกรุณาต่อไปอีก
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องแสดงความกรุณาแก่ผู้อื่นเช่นนั้นบ้างก็ควรทำ�
ลักษณะของผู้มีความกรุณา คือ เป็นคนเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ จิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ บำ�เพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่คนอื่นและสังคม บุคคลใดเมื่อสามารถจะช่วยเหลือผู้อื่น
ให้พ้นจากความทุกข์ยาก แต่ไม่แสดงความกรุณา ผู้นั้นได้ชื่อว่า คนใจดำ� มีแต่เอาเปรียบโลก หวังแต่เพียงว่า
ผู้อื่นจะให้อะไรเราบ้าง ไม่เคยคิดว่าเราจะให้ผู้อื่นได้อย่างไร การช่วยชีวิตคนและสัตว์เดียรัจฉาน เป็นพื้นฐาน
สำ�คัญแห่งการแสดงความกรุณา เป็นกิจอันผู้ปกครองหรือผู้นำ�ไม่ควรละเลย
การช่วยชีวิตคน เป็นเบื้องต้นแห่งการแสดงความกรุณา  ธรรมเนียมของนานาอารยประเทศ
เช่น เรื่องการเดินเรือทะเล หากพบเรือที่เกิดอันตรายต้องหยุดช่วยคนให้รอดปลอดภัยก่อนจึงจะเดินเรือ
ต่อไปได้ แม้ในเรื่องการสงคราม เมื่อจับเชลยที่ยอมแพ้วางอาวุธแล้วก็ไม่ทำ�ร้าย ให้การดูความเป็นอยู่ตาม
อัตภาพเมื่อสิ้นศึกสงครามก็ส่งตัวกลับประเทศ ไม่ยึดไว้เป็นเชลยต่อไป
ธรรมเนียมนี้ยังแผ่ไปถึงสัตว์เดียรัจฉาน ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน เมื่อเห็นสัตว์เดียรัจฉานที่จะถูกฆ่า 
มักมีใจกรุณา  และซื้อไถ่ชีวิต แม้ในการทำ�บุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ก็นิยมแจกทานแก่คนยากจน
และปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา  เป็นต้น แม้ในครั้งโบราณกาล พระเจ้าแผ่นดิน
บางพระองค์ ก็ประกาศห้ามมิให้ฆ่าสัตว์บางชนิด เรียกว่า  พระราชทานอภัยแก่สัตว์เหล่านั้น ธรรมเนียมนี้
มีปรากฏมาถึงปัจจุบัน เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ป่าสงวน ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ เป็นต้น
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วิธีปลูกเมตตากรุณา
เมตตา คือ ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา คือ ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์นั้น
ลำ�ดับแรกให้ปลูกเมตตาในตนเองก่อนแล้วจึงแผ่เจาะจงไปในคนทีร่ กั ใคร่นบั ถือซึง่ เป็นบุคคลใกล้ชดิ
วิธีเช่นนี้ ทำ�ให้เกิดเมตตาได้ง่าย ต่อจากนั้นให้แผ่ไปในบุคคลที่ห่างไกลออกไป แผ่ไปถึงบุคคลที่ไม่ชอบพอกัน
ตามลำ�ดับ เมือ่ แผ่เมตตาโดยเจาะจงได้สะดวกแล้ว ก็แผ่โดยไม่เจาะจงไปในสรรพสัตว์ไม่มปี ระมาณทุกถ้วนหน้า 
การฝึกหัดแผ่เมตตาเช่นนีบ้ อ่ ย ๆ เมตตากรุณาก็จะเกิดขึน้ ในจิตใจ บุคคลทีม่ เี มตตากรุณางอกงามในจิตใจแล้ว
ย่อมคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์
คนชรา เป็นต้น เหมือนการหว่านพืชแล้วหมั่นรดนํ้าพรวนดินเนือง ๆ พืชก็จะงอกงามขึ้นฉันนั้น
นอกจากนั้น ในการแสดงออกซึ่งเมตตากรุณานี้ ควรคิดช่วยเหลือด้วยวิธีการที่ยั่งยืน เช่น
การสงเคราะห์คนยากจนด้วยการให้ทาน อาจเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราว แต่ถ้า
ช่วยเหลือด้วยการให้วชิ าความรูใ้ นการหาเลีย้ งชีพ ก็จะเป็นการช่วยเหลือทีย่ งั่ ยืน เช่นนีน้ บั ว่าเป็นการแสดงออก
ซึ่งเมตตากรุณาที่ฉลาดยิ่งขึ้น
ความมีเมตตากรุณาแก่กันและกันเป็นคุณธรรมที่งดงามก็จริง ถึงอย่างนั้นผู้ตั้งอยู่ในเมตตากรุณา
พึงเป็นคนฉลาดในการแสดงออก จึงจะสำ�เร็จประโยชน์ได้ ถ้าไม่ฉลาดมุ่งแต่จะเมตตากรุณาอย่างเดียว
บางครั้งก็อาจจะเกิดโทษแก่ตนได้ เช่น พบคนตกนํ้า  ถ้าตนเองว่ายนํ้าไม่เป็น ก็พึงหาวัสดุช่วยเหลือชีวิตแทน
หรือเห็นบุตรของตนกระทำ�ผิดกฎหมาย เช่น เสพสิ่งเสพติด ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม คิดแต่จะช่วยเหลือ จึงวิ่งเต้น
ใช้เงินทองปิดคดีลบล้างความผิด เช่นนี้ ถือว่าเป็นการแสดงออกซึง่ เมตตากรุณาทีไ่ ม่ถกู ต้อง ทัง้ เป็นการกระทำ�
ผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย ในเรื่องนี้ บิดามารดาพึงตั้งอยู่ในอุเบกขา  โดยถือว่าเมื่อกระทำ�ความผิดแล้ว
ก็สมควรได้รับโทษ และการถูกลงโทษตามกฎหมายนั้น อาจส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไป
ในแนวทางที่ดีขึ้นได้

อานิสงส์ของการเจริญเมตตากรุณา
พระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์หรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการเจริญเมตตากรุณาไว้ใน
เมตตาสูตร อัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๑๑ ประการ ดังนี้
๑. หลับเป็นสุข
๒. ตื่นเป็นสุข
๓. ไม่ฝันร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
๖. เทวดารักษา
๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัตรา ย่อมไม่กล�้ำกรายท�ำร้ายได้
๘. สีหน้าผ่องใส
๙. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว
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๑๐. ขณะจะสิ้นชีวิต มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุคุณธรรมสูงสุด คือ อรหัตตผล ย่อมเกิดในพรหมโลก

ตัวอย่างอานิสงส์ของการประพฤติเบญจธรรม ข้อเมตตากรุณา
เรื่อง สุวรรณสาม
ในอดีตกาล ครอบครัว ๒ ครอบครัว เป็นสหายกัน ครอบครัวหนึ่งมีบุตรชาย นามว่า  ทุกูลกุมาร
อีกครอบครัวหนึ่งมีบุตรสาว นามว่า  ปาริกากุมารี ทุกูลกุมารและปาริกากุมารี มีความปรารถนาตรงกัน คือ
ประสงค์จะออกบวช ไม่อยากดำ�เนินชีวิตแบบชาวบ้าน แต่บิดามารดาจับให้ทั้งสองแต่งงานกัน แม้จะ
แต่งงานกันแล้ว ทัง้ สองก็ยงั คงประพฤติตอ่ กันเหมือนเพือ่ น ไม่เคยประพฤติตอ่ กันฉันสามีภรรยา และได้เพียร
อ้อนวอนบิดามารดาขอออกบวช จนกระทัง่ ได้รบั อนุญาต จึงเดินทางเข้าป่าใหญ่ อธิษฐานออกบวชอย่างดาบส
บำ�เพ็ญธรรมอยู่ ณ ศาลาในป่านั้น เป็นผู้เจริญเมตตาอย่างมั่นคงต่อสัตว์ทั้งหลาย จนบรรดาสัตว์ทั้งหลาย
ในบริเวณนั้น ต่างก็มีเมตตาต่อกัน ไม่ทำ�ร้ายซึ่งกันและกัน
วันหนึ่ง พระอินทร์เล็งเห็นอันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ ทุกูลดาบสและปาริกาดาบสินี จึงตรัส
บอกแก่ดาบส และขอให้มีบุตร เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือปรนนิบัติในยามยากลำ�บาก แต่ดาบสไม่ประสงค์จะมีบุตร
เพราะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ พระอินทร์จึงบอกวิธีมีบุตรที่ไม่ต้องใช้การร่วมประเวณี แต่ปฏิบัติโดย
เอามือลูบท้องนางปาริกาดาบสินี ทุกูลดาบสจึงได้ทำ�ตาม
ต่อมานางปาริกาก็ตั้งครรภ์ ครั้นครบกำ�หนด ก็คลอดบุตร มีผิวพรรณงดงามราวทองคำ�บริสุทธิ์
จึงได้ชื่อว่า “สุวรรณสาม” ปาริกาดาบสินี เลี้ยงดูสุวรรณสามจนเติบใหญ่อยู่ในป่านั้น มีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่
นานาชนิดแวดล้อมเป็นเพื่อนเล่น ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ สุวรรณสามหมั่นสังเกตจดจำ�สิ่งที่พ่อและแม่ได้ปฏิบัติ
เช่น การไปตักนํ้า  ไปหาผลไม้เป็นอาหาร เส้นทางที่ไปหานํ้าและอาหาร สุวรรณสามพยายามช่วยเหลือ
พ่อและแม่ กระทำ�กิจกรรมต่าง ๆ เท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อให้พ่อแม่ได้มีเวลาบำ�เพ็ญธรรมตามที่ประสงค์
วันหนึ่ง เมื่อทุกูลดาบสและนางปาริกา ดาบสินี ออกไปหาผลไม้ในป่า เผอิญฝนตกหนักทั้งสองจึง
หลบฝนอยูท่ ตี่ น้ ไม้ใหญ่ใกล้จอมปลวก โดยไม่รวู้ า่ ทีจ่ อมปลวกนัน้ มีงพู ษิ อาศัยอยู่ นํา้ ฝนทีช่ มุ่ เสือ้ ฝ้า และมุน่ ผม
ของทัง้ สองไหลหยดลงไปในรูงู งูตกใจจึงพ่นพิษออกมาป้องกันตัว พิษร้ายของงูเข้าตาทัง้ สองคน ความร้ายกาจ
ของพิษทำ�ให้ดวงตาบอดมืดมิดไปทันที ทุกูลดาบสและนางปาริกาดาบสินี จึงไม่สามารถจะกลับไปถึงศาลา
ที่พักได้ เพราะมองไม่เห็นทาง ต้องวนเวียนคลำ�ทางอยู่ที่นั้นเอง
ฝ่ายสุวรรณสาม คอยพ่อแม่อยู่ที่ศาลาไม่เห็นกลับมาตามเวลาจึงออกเดินตามหา  ในที่สุดก็พบ
พ่อแม่วนเวียนอยูข่ ้างจอมปลวก ได้ทราบว่าพ่อแม่ตาบอดก็รอ้ งไห้ แล้วก็หวั เราะ พ่อแม่ถามว่าเหตุใดจึงร้องไห้
แล้วก็หัวเราะ สุวรรณสามตอบว่า ที่ร้องร้องไห้เพราะเสียใจที่พ่อแม่นัยน์ตาบอด แต่ที่หัวเราะเพราะดีใจที่ลูก
จะได้ปรนนิบัติดูแล ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ จากนั้นก็พาพ่อแม่กลับไปยังศาลาที่พัก จัดหาเชือกมาผูกโยงไว้
โดยรอบ สำ�หรับพ่อแม่จะได้ใช้จับเป็นราวเดินไปทำ�กิจได้สะดวกในบริเวณศาลานั้น ทุกวันสุวรรณสามจะไป
ตักนํ้าเพื่อให้พ่อแม่ได้ดื่มได้ใช้ และไปหาผลไม้ในป่ามาเป็นอาหารแก่พ่อแม่และตนเอง
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เวลาที่สุวรรณสามออกป่าหาผลไม้ บรรดาสัตว์ทั้งหลาย จะพากันมาแวดล้อมด้วยความไว้วางใจ
เพราะสุวรรณสามเป็นผู้มีเมตตาจิต ไม่เคยทำ�อันตรายแก่ฝูงสัตว์ สุวรรณสามจึงมีเพื่อนแวดล้อมเป็นบรรดา
สัตว์นานาชนิด พ่อแม่ลูกทั้งสามจึงมีแต่ความสุขสงบ ปราศจากความทุกข์ร้อนวุ่นวายทั้งปวง อยู่มาวันหนึ่ง
พระราชาแห่งเมืองพาราณสี พระนามว่า  “กบิลยักขราช” ทรงโปรดการออกป่าล่าสัตว์ พระองค์เสด็จออก
ล่าสัตว์ มาถึงท่านํ้าที่สุวรรณสามมาตักนํ้าไปให้พ่อแม่ พระราชาสังเกตเห็น รอยเท้าสัตว์ชุกชุมในบริเวณนั้น
จึงซุ่มคอยจะยิงสัตว์ที่ผ่านมากินนํ้า ขณะนั้น สุวรรณสามนำ�หม้อนํ้ามาตักนํ้าไปใช้ที่ศาลาดังเช่นเคย มีฝูงสัตว์
เดินตามมาด้วยมากมาย พระราชาทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงแปลกพระทัยว่า สุวรรณสามเป็นมนุษย์หรือเทวดา 
เหตุใดจึงเดินมากับฝูงสัตว์ ครั้นจะเข้าไปถามก็เกรงว่าสุวรรณสามจะตกใจหนีไป ก็จะไม่ได้ตัวจึงคิดจะยิง
ด้วยธนูให้หมดกำ�ลังก่อนแล้วค่อยจับตัวไว้ซักถาม เมื่อสุวรรณสามลงไปตักนํ้าแล้วกำ�ลังจะเดินกลับไปศาลา 
พระราชากบิลยักขราชก็เล็งยิงด้วยธนูอาบยาพิษถูกสุวรรณสามที่ลำ�ตัวทะลุจากขวาไปซ้าย
สุวรรณสามล้มลงกับพื้น แต่ยังไม่ถึงตาย จึงเอ่ยขึ้นว่า  “เนื้อของเรากินไม่ได้ หนังของเราเอาไป
ทำ�อะไรก็ไม่ได้ จะยิงเราทำ�ไม คนที่ยิงเราเป็นใคร ยิงแล้วจะซ่อนตัวอยู่ทำ�ไม” กบิลยักขราชได้ยินวาจาอ่อน
หวานเช่นนั้นก็ยิ่งแปลกพระทัย ทรงคิดว่า  “หนุ่มน้อยนี้เป็นใครหนอ ถูกเรายิงล้มลงแล้ว ยังไม่โกรธเคือง
กลับใช้ถอ้ ยคำ�อันอ่อนหวาน แทนทีจ่ ะด่าว่าด้วยความโกรธแค้น เราจะต้องแสดงตัวให้เขาเห็น” คิดดังนัน้ แล้ว
พระราชาจึงออกจากที่ซุ่มไปประทับอยู่ข้าง ๆ สุวรรณสาม พลางตรัสว่า “เราชื่อกบิลยักขราช เป็นพระราชา 
แห่งแมืองพาราณสี เจ้าเป็นใคร มาทำ�อะไรอยูใ่ นป่านี”้ สุวรรณสามตอบไปตามความจริงว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตร
ดาบส ชื่อว่าสุวรรณสาม พระองค์ยิงข้าพเจ้าด้วยธนูพิษ ได้รับความเจ็บปวดสาหัส พระองค์ประสงค์อะไร
จึงยิงข้าพเจ้า” พระราชาไม่กล้าตอบความจริง จึงแสร้งตรัสเท็จว่า “เราตัง้ ใจจะยิงเนือ้ เป็นอาหาร แต่พอเจ้ามา
เนือ้ ก็เตลิดหนีไปหมด เราโกรธจึงยิงเจ้า” สุวรรณสามแย้งว่า “เหตุใดพระองค์จงึ ตรัสอย่างนัน้ บรรดาสัตว์ทงั้ หลาย
ในป่านี้ไม่เคยกลัวข้าพเจ้า ไม่เคยเตลิดหนีข้าพเจ้าเลย สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนของข้าพเจ้า”
พระราชาทรงละอายพระทัยทีต่ รัสความเท็จแก่สวุ รรณสาม ผูถ้ กู ยิงโดยปราศจากความผิด จึงตรัส
ตามความจริงว่า  “เป็นความจริงตามที่เจ้าว่า  สัตว์ทั้งหลายมิได้กลัวภัยจากเจ้าเลย เรายิงเจ้าก็เพราะความโง่
เขลาของเราเอง เจ้าอยู่กับใครในป่านี้ ตักนํ้าไปให้ใคร” สุวรรณสามบ้วนโลหิตออกจากปาก ตอบพระราชาว่า 
“ข้าพเจ้าอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งตาบอดทั้งสองคน อยู่ในศาลา ในป่านี้ ข้าพเจ้าทำ�หน้าที่ปรนนิบัติพ่อแม่ ดูแลหานํ้า
และอาหาร สำ�หรับท่านทั้งสอง เมื่อข้าพเจ้า มาถูกยิงเช่นนี้ พ่อแม่ก็จะไม่มีใครดูแลปรนนิบัติอีกต่อไป อาหาร
ที่ศาลายังพอสำ�หรับ ๖ วัน แต่ไม่มีนํ้า พ่อแม่ของข้าพเจ้าจะต้องอดนํ้าและอาหาร เมื่อปราศจากข้าพเจ้า โอ
พระราชา ความทุกข์ ความเจ็บปวดที่เกิดจากถูกยิงด้วยธนูของท่านนั้น ยังไม่เท่าความทุกข์ ความเจ็บปวดที่
เป็นห่วงพ่อแม่ของข้าพเจ้า  จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดข้าพเจ้าผู้ปรนนิบัติ ต่อไปนี้พ่อแม่คงไม่ได้
เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกแล้ว” สุวรรณสามรำ�พันแล้วร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจอย่างยิ่ง
พระราชาทรงได้ยนิ ดังนัน้ ก็เสียพระทัยยิง่ นักทีไ่ ด้ท�ำ ร้ายสุวรรณสามผูม้ คี วามกตัญญูสงู สุด ผูไ้ ม่เคย
ทำ�อันตรายต่อสิ่งใดเลย จึงตรัสกับสุวรรณสามว่า “ท่านอย่ากังวลไปเลย สุวรรณสาม เราจะรับดูแลปรนนิบัติ
พ่อแม่ของท่านให้เหมือนกับที่ท่านได้เคยทำ�มา จงบอกเราเถิดว่าพ่อแม่ของท่านอยู่ที่ไหน” สุวรรณสามได้ยิน
พระราชาตรัสให้สัญญาก็ดีใจ กราบทูลว่า “พ่อแม่ของข้าพเจ้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนัก ขอเชิญเสด็จไปเถิด”
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พระราชาตรัสถามว่า  “สุวรรณสามจะสั่งความไปถึงพ่อแม่บ้างหรือไม่ สุวรรณสามจึงขอให้พระราชา”
บอกพ่อแม่วา 
่ “ตนฝากกราบไหว้ลาพ่อแม่มากับพระราชา” เมือ่ สุวรรณสาม ประนมมือกราบลงแล้ว ก็สลบไป
ด้วยธนูพิษ ลมหายใจหยุด มือเท้าและร่างกายแข็งเกร็งด้วยพิษยา 
พระราชาทรงเศร้าเสียพระทัยยิง่ นัก รำ�ลึกถึงกรรมอันหนักทีไ่ ด้กอ่ ขึน้ ในครัง้ นี้ แล้วก็ทรงระลึกได้วา 
่
ทางเดียวที่จะช่วยผ่อนบาปอันหนักของพระองค์ได้ก็คือ ปฏิบัติตามวาจาที่สัญญาไว้กับสุวรรณสาม คือ
ไปปรนนิบตั ดิ แู ลพ่อแม่สวุ รรณสาม เหมือนทีส่ วุ รรณสามได้เคยกระทำ�มา พระราชากบิลยักขราชจึงนำ�หม้อนํา้
ที่สุวรรณสามตักไว้นั้น ออกเดินทางไปศาลาที่สุวรรณสามบอกไว้ ครั้นไปถึง ทุกูลดาบสได้ยินเสียงฝีเท้า
พระราชา ก็รอ้ งถามขึน้ ว่า “นัน่ ใครขึน้ มา ไม่ใช่สวุ รรณสามลูกเราแน่ ลูกเรา เดินฝีเท้าเบา ไม่กา้ วหนักอย่างนี”้
พระราชาไม่กล้าบอกไปในทันทีวา่ พระองค์ยงิ สุวรรณสามตายแล้ว จึงบอกแต่เพียงว่า “ข้าพเจ้าเป็นพระราชา 
แห่งเมืองพาราณสี มาเทีย่ วยิงเนือ้ ในป่านี”้ ดาบสจึงเชิญให้พระราชาเสวยผลไม้ และเล่าว่าบุตรชายชือ่ สุวรรณ
สาม เป็นผู้ดูแลจัดหาอาหารไว้ให้ ขณะนี้สุวรรณสามออกไปตักนํ้า อีกสักครู่ก็คงจะกลับมา 
พระราชาจึงตรัสด้วยความเศร้าเสียพระทัยว่า  “สุวรรณสาม ไม่กลับมาแล้ว บัดนี้ สุวรรณสาม
ถูกธนูของข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว” ดาบสทั้งสองได้ยินดังนั้นก็เสียใจยิ่งนัก นางปาริกาดาบสินีนั้นแต่แรก
โกรธแค้นที่พระราชายิงสุวรรณสามตาย แต่ทุกูลดาบสได้ปลอบประโลมว่า “จงนึกว่าเป็นเวรกรรมของสุวรรณสาม
และของเราทั้งสองเถิด จงสำ�รวมจิตอย่าโกรธเคืองเลย พระราชาก็ได้ยอมรับผิดแล้ว” พระราชาตรัสปลอบว่า 
“ท่านทั้งสองอย่ากังวลไปเลย ข้าพเจ้าได้สัญญากับสุวรรณสามแล้วว่าจะปรนนิบัติท่านทั้งสองให้เหมือนกับ
ที่สุวรรณสามเคยทำ�มาทุกประการ”
ดาบสทั้งสองอ้อนวอนพระราชาให้พาไปที่สุวรรณสามนอนตายอยู่ เพื่อจะได้สัมผัสลูบคลำ�ลูก
เป็นครั้งสุดท้าย พระราชาก็ทรงพาไป ครั้นถึงที่สุวรรณสามนอนอยู่ ปาริกาดาบสินีก็ช้อนเท้าลูกขึ้นวางบนตัก
ทุกลู ดาบสก็ชอ้ นศีรษะสุวรรณสามประคองไว้บนตัก ต่างพากันรำ�พันถึงสุวรรณสามด้วยความโศกเศร้า บังเอิญ
ปาริกาดาบสินลี บู คลำ�บริเวณหน้าอกสุวรรณสาม รูส้ กึ ว่ายังอบอุน่ อยู่ จึงคิดว่าลูกอาจจะเพียงแต่สลบไป ไม่ถงึ ตาย
นางจึงตัง้ สัตยาธิษฐานว่า “สุวรรณสามลูกเราเป็นผูป้ ระพฤติดตี ลอดมา มีความกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่อย่างยิง่
เรารักสุวรรณสามยิ่งกว่าชีวิตของเราเอง ด้วยสัจจวาจาของเรานี้ ขอให้พิษธนูจงคลายไปเถิด ด้วยบุญกุศลที่
สุวรรณสามได้เลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดมา ขออานุภาพแห่งบุญจงดลบันดาลให้สุวรรณสามฟื้นขึ้นมาเถิด” เมื่อนาง
ตัง้ สัตยาธิษฐานจบ สุวรรณสามก็พลิกกายไปข้างหนึง่ แต่ยงั นอนอยู่ ทุกลู ดาบสจึงตัง้ สัตยาธิษฐาน เช่นเดียวกัน
สุวรรณสามก็พลิกกายกลับไปอีกข้างหนึ่ง ฝ่ายนางเทพธิดาวสุนธรี ผู้ดูแลรักษาอยู่ ณ บริเวณ เขาคันธมาทน์
ก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า  “เราทำ�หน้าที่รักษาเขาคันธมาทน์มาเป็นเวลานาน เรารักสุวรรณสาม ผู้มีเมตตาจิต
และมีความกตัญญูยิ่งกว่าใคร ด้วยสัจจวาจานี้ ขอให้พิษจงจางหายไปเถิด” ทันใดนั้น สุวรรณสามก็พลิกกาย
ฟืน้ ตืน่ ขึน้ หายจากพิษธนูโดยสิน้ เชิง ยิง่ กว่านัน้ ดวงตาของพ่อและแม่ของสุวรรณสามก็กลับแลเห็นเหมือนเดิม
พระราชาทรงพิศวงยิง่ นัก จึงตรัสถามว่าสุวรรณสามฟืน้ ขึน้ มาได้อย่างไร สุวรรณสามตอบพระราชา
ว่า  “บุคคลใดเลี้ยงดูปรนนิบัติบิดามารดาด้วยความรักใคร่เอาใจใส่ เทวดาและมนุษย์ย่อมช่วยคุ้มครอง
บุคคลนั้น นักปราชญ์ย่อมสรรเสริญ แม้เมื่อตายไปแล้ว บุคคลนั้นก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ เสวยผลบุญ
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แห่งความกตัญญูกตเวทีของตน” พระราชากบิลยักขราชได้ยินดังนั้นก็ชื่นชมโสมนัส ตรัสกับสุวรรณสามว่า 
“ท่านทำ�ให้จติ ใจและดวงตาของข้าพเจ้าสว่างไสว มองเห็นธรรม ต่อนีไ้ ป ข้าพเจ้าจะรักษาศีล จะบำ�เพ็ญกุศลกิจ
จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อีกแล้ว” ตรัสปฏิญญาณแล้วพระราชาก็ทรงขอขมาโทษที่ได้กระทำ�ให้สุวรรณสาม
เดือดร้อน แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับพาราณสี ทรงปฏิบัติตามที่ได้ตรัสไว้ทุกประการจนตลอดพระชนม์ชีพ
ฝ่ายสุวรรณสามก็เลี้ยงดูปรนนิบัติบิดารมารดา  บำ�เพ็ญเพียรในทางธรรม เมื่อสิ้นชีพก็ได้ไปเกิด
ในพรหมโลก ร่วมกับบิดามารดา ด้วยกุศลกรรมทีก่ ระทำ�มา คือ ความเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย
และความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา อันเป็นกุศลกรรมสูงสุดที่บุตรพึงกระทำ�ต่อบิดามารดา

เรื่อง ลิงใหญ่
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสี ในหมู่บ้านกาสิกคาม
พราหมณ์ชาวนาผู้หนึ่งไถนาเสร็จแล้วปล่อยโคไป เริ่มทำ�การงานขุดหญ้าพรวนดินด้วยจอบ ฝูงโคเคี้ยวกิน
ใบไม้ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งพลางพากันหนีเข้าไปสู่ดงโดยลำ�ดับ พราหมณ์นั้นคะเนว่าถึงเวลาแล้ว ก็วางจอบเหลียว
หาฝูงโคไม่พบ เกิดความโทมนัส จึงเที่ยวค้นหาหลงทางเข้าไปในป่าทึบ เข้าไปจนถึงป่าหิมพานต์ อันแสนจะ
กันดาร เงียบสงัด อันหมู่กุญชรชาติท่องเที่ยวไปมา ต้องทนหิวระหาย เที่ยวไปในป่านั้นตลอด ๗ วันในป่านั้น
เขาได้เห็นต้นมะพลับต้นหนึ่ง ตั้งอยู่หมิ่นเหม่ เอนไปทางปากเหว มีผลดกดื่น ทีแรกเก็บผลที่ลมพัดหล่น
มากินก่อน รู้สึกพอใจ ยังไม่อิ่ม จึงปีนขึ้นไปบนต้น ด้วยหวังใจว่าจะกินให้สบายบนต้นนั้น เขาเหยียดมือ
คว้าเอาผลที่ต้องการไปเรื่อย ๆ ทันใดนั้น กิ่งไม้ที่ขึ้นเหยียบอยู่นั้นก็หักขาดลง ดุจถูกตัดด้วยขวาน ฉะนั้น
เขาพร้อมด้วยกิง่ ไม้นนั้ ร่วงตกลงไปในห้วงเหวภูเขาอันขรุขระ ซึง่ ไม่มที ยี่ ดึ ทีเ่ หนีย่ วเลยแต่ตกลงไปบนนํ้าในเหว
ที่หยั่งไม่ถึงเพราะนํ้าลึก ต้องไปนอนไร้ความเพลิดเพลิน ไร้ที่พึ่งอยู่ในเหวนั้น ๑๐ ราตรีเต็ม ๆ
ภายหลังมีลิงตัวหนึ่งมีหางดังหางโค เที่ยวไปตามซอกเขา  เที่ยวไต่ไปตามกิ่งไม้หาผลไม้กิน ได้มา
ถึงที่นั้น และได้กระทำ�ความเอ็นดูกรุณาในพราหมณ์นั้น เที่ยวไปหาก้อนหินก้อนใหญ่ในภูเขามา แล้วผูกเชือก
ไว้ที่ก้อนหิน ให้พราหมณ์เกาะหลัง เอามือทั้งสองกอดคอไว้ แล้วกระโดดขึ้นจากเหวโดยความยากลำ�บาก
ครัน้ ขึน้ มาได้แล้ว พญาวานรเหนือ่ ยอ่อนขอพักหลับสักครูห่ นึง่ ขอให้พราหมณ์ชว่ ยระวังป้องกันภัย
ให้
พราหมณ์เกิดความเห็นอันลามกว่า ลิงนีก้ เ็ ป็นอาหารของมนุษย์ทงั้ หลาย เท่ากับมฤคอืน่ ๆ ในป่านี้
เหมือนกัน อย่ากระนั้นเลย เราควรฆ่าวานรนี้กินแก้หิวเถิด อนึ่ง อิ่มแล้ว จักถือเอาเนื้อไปเป็นเสบียงเดินทาง
เราจักต้องผ่านทางกันดาร เนื้อก็จักได้เป็นเสบียงของเรา
ทันใดนั้น พราหมณ์จึงได้หยิบเอาหินมาทุ่มศีรษะลิง แต่เนื่องจากมีกำ�ลังน้อยเพราะอดอาหาร
ลิงจึงไม่ตาย ลิงนัน้ ผลุดลุกขึน้ ทัง้ ๆ ทีต่ วั อาบไปด้วยเลือด รํา่ ไห้มองดูพราหมณ์ดว้ ยตาอันเต็มไปด้วยนํา้ ตา พลาง
กล่าวว่า  ท่านรอดตายมีอายุยืนมาได้ สมควรจะห้ามปรามคนอื่น แต่กลับทำ�ร้ายข้าพเจ้าเสียเอง ท่านกระทำ�
กรรมอันยากที่บุคคลจะทำ�ลงได้ น่าอดสูใจจริง ๆ ข้าพเจ้าช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวลึก ซึ่งยากที่จะขึ้นได้เช่นนี้
ท่านเป็นดุจข้าพเจ้านำ�มาจากปรโลก ยังสำ�คัญตัวข้าพเจ้าว่า ควรจะฆ่าเสียด้วยจิตอันเป็นบาปธรรมซึง่ เป็นเหตุ
ให้ทา่ นคิดชัว่ ถึงท่านจะไร้ธรรม เวทนาอันเผ็ดร้อนก็อย่าได้ถกู ต้องท่านเลย และบาปกรรมก็อย่าได้ตามฆ่าท่าน
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อย่างขุยไผ่ ฆ่าไม้ไผ่เลย แน่ะท่านผู้มีธรรมอันเลว หาความสำ�รวมมิได้ ความคุ้นเคยของข้าพเจ้าจะไม่มีอยู่
ในท่านเลย มาเถิดท่านจงเดินไปห่าง ๆ เรา  พอมองเห็นหลังกันเท่านั้น ท่านพ้นจากเงื้อมมือแห่งสัตว์ร้าย
ถึงทางเดินของมนุษย์แล้ว ท่านผู้ไร้ธรรม นี่หนทาง ท่านจงไปตามสบายโดยทางนั้นเถิด
วานรนั้น ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ล้างเลือดที่ศีรษะ เช็ดนํ้าตาเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นภูเขาไป
ฝ่ายพราหมณ์เกิดความเร่าร้อนเพราะบาปกรรม ร้อนเนื้อตัว ได้ลงไปยังห้วงนํ้าแห่งหนึ่งเพื่อจะดื่ม
กินนํ้า  ห้วงนํ้าก็เดือดพล่าน เหมือนถูกต้มด้วยไฟ นองไปด้วยเลือด คล้ายกับนํ้าเลือดนํ้าหนอง ฉะนั้น ทุกสิ่ง
ทุกอย่างปรากฏเห็นชัด
หยาดนํ้าตกต้องกายของพราหมณ์ที่ใด ฝีก็ผุดขึ้นเท่านั้น มีสัณฐานเหมือนมะตูมครึ่งลูก ฝีก็แตก
ในวันนัน้ เอง นํา้ เลือดนํา้ หนองก็ไหลออกมา มีกลิน่ เหม็นดุจซากศพ อนึง่ พราหมณ์นนั้ จะเดินไปทางไหน ในบ้าน
และนิคมทั้งหลาย พวกมนุษย์ทั้งหญิงแลชาย พากันถือท่อนไม้ห้ามกันพราหมณ์นั้นผู้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นว่า
อย่าเข้ามาข้างนี้นะ พราหมณ์นั้นได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ ๗ ปี ซึ่งเป็นผลแห่งกรรมชั่วของตน
ในเรือ่ งนี้ วานรเป็นสัตว์ทเี่ ปีย่ มด้วยเมตตากรุณา ได้ชว่ ยพราหมณ์ขนึ้ จากเหวด้วยความยากลำ�บาก
จนหมดกำ�ลังต้องขอนอนพักผ่อน แต่พราหมณ์เป็นคนอกตัญญูคิดฆ่าวานรผู้มีพระคุณเพื่อเอาเนื้อเป็นอาหาร
ได้ท�ำ ร้ายวานรให้บาดเจ็บได้รบั ทุกข์ทรมานแสนสาหัส ถึงกระนัน้ วานรก็ยงั มีเมตตากรุณาต่อพราหมณ์ได้บอก
ทางให้ไปถึงถิน่ มนุษย์โดยปลอดภัย และพราหมณ์กไ็ ด้รบั ผลแห่งกรรมชัว่ ของตนได้รบั ทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า
อยู่เป็นเวลาถึง ๗ ปี
เมตตากรุณา  เป็น กัลยาณธรรม ธรรมที่ดีงามหรือธรรมที่ทำ�ให้เป็นกัลยาณชน เมตตากรุณา
นี้เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลต่อการรักษาศีลข้อที่ ๑ ทำ�ให้มีจิตใจงดงาม เช่น คนที่มีความรักความสงสารสัตว์
ย่อมมีจติ ใจอ่อนโยนคิดเกือ้ กูล ไม่คดิ ทำ�ร้ายหรือทำ�ลายชีวติ สัตว์ ฉะนัน้ จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้เกิดขึน้ ควบคู่
ไปกับศีล เพราะเมตตากรุณา เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คือ มนุษย์รู้สึกรัก รู้จักสงสาร ความรักทั้งปวง
เกิดจากความเมตตากรุณานี้ หากคนเราทำ�ลายคุณธรรมพื้นฐานนี้แล้ว ความรักทั้งปวงก็เกิดมีไม่ได้

เบญจธรรมข้อที่ ๒
สัมมาอาชีวะ
การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ
สัมมาอาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ คุณธรรมข้อนี้เกื้อกูลให้ผู้มีศีลสามารถรักษาศีล
ข้อที่ ๒ ให้มนั่ คงขึน้ เนือ่ งจากคนทุกคนต้องประกอบอาชีพหาปัจจัยมาบริโภคเลีย้ งตนและบุคคลในครอบครัว
มีบิดามารดา บุตรภรรยา เป็นต้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทำ�งานหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ เพื่อให้ได้
ทรัพย์มาในทางที่ชอบให้พอเพียงแก่การดำ�รงชีวิต เมื่อตนเองยังหาเลี้ยงชีพไม่ได้ ทั้งไม่มีความเพียรประกอบ
หาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ก็จะไม่มีรายได้มาใช้จ่ายดำ�รงชีวิต ลำ�พังการอาศัยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เดิม โดย
ไม่แสวงหามาเพิ่มเติม ทรัพย์สมบัตินั้นก็จะหมดไป เหมือนบึงที่มีนํ้าไหลออกไปอย่างเดียวก็มีแต่จะแห้งไป
เพราะบุคคลที่ไม่มีทรัพย์ใช้จ่ายเลี้ยงชีพ ถูกความยากจนขัดสนบีบคั้นเข้า  ก็จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ยาก
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หรือไม่อาจตั้งมั่นอยู่ในศีลได้ แต่ถ้าเขาหมั่นประกอบการงานหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็จะมีทรัพย์มาใช้จ่าย
เลี้ยงชีวิตและเป็นกำ�ลังอุดหนุนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลได้
กัลยาณธรรมข้อนี้มุ่งให้ผู้ปฏิบัติเว้นจากมิจฉาชีพ และประกอบสัมมาชีพ ด้วยการประพฤติเป็น
ธรรมในกิจการ ในบุคคล และในวัตถุ ดังนี้
๑. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ หมายถึง ความซื่อตรงในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ หรือ
การทำ�กิจการโดยสุจริต ไม่บิดพลิ้วหลีกเลี่ยงงานที่ทำ�นั้น เพื่อให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น ลูกจ้างผู้ทำ�หน้าที่
ของตนด้วยความขยัน ตั้งใจทำ�งาน ทำ�งานได้เรียบร้อย ทำ�งานเต็มเวลา  ไม่บิดพลิ้วหลีกเลี่ยงการงาน
ที่รับผิดชอบของตน
๒. การประพฤติเป็นธรรมในบุคคล หมายถึง ความซื่อตรงในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพอย่างยุติธรรมปราศจากอคติ เช่น นายจ้าง จ่ายค่าจ้างตามสัญญา  ตามแรงงาน ตามความสามารถ
ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยว ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือพ่อค้าไม่ประพฤติเป็นคนเห็นแก่ได้ ขายสินค้าแก่ทุกคนตามราคา
ที่กำ�หนดอย่างเสมอภาคกัน
๓. การประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ หมายถึง ความซือ่ ตรงในวัตถุสงิ่ ของหรือสินค้าสำ�หรับประกอบ
อาชีพ โดยการแสดงคุณสมบัติและคุณภาพของวัตถุตามความเป็นจริง ผู้มีอาชีพค้าขาย ไม่ขายของเทียม
อย่างของแท้ เช่น ไม่ขายนํ้าผึ้งปลอมปนแก่ผู้ต้องการนํ้าผึ้งแท้ ไม่นำ�อาหารค้างคืนที่บูดแล้วมาอุ่นขายใหม่
ไม่ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพตํ่ากว่าสัญญาจ้าง เป็นต้น
อาชีพการงานอาจวิบัติโดยเหตุ ๒ ประการ คือ โดยเนื้องาน และโดยการกระทำ� ดังนี้
๑. โดยเนื้องาน คืองานอาชีพบางชนิดนั้นเป็นงานวิบัติอยู่ในตัวแล้ว เช่น การขโมย การปล้น
การรับจ้างฆ่าคน การค้าของเถื่อน เป็นต้น ใครทำ�ก็วิบัติ
๒. โดยการกระทำ� คืองานอาชีพบางชนิดเป็นงานดี แต่ผปู้ ระกอบอาชีพนัน้ ทำ�งานให้เสียหาย เช่น
อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ดี แต่ผู้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อราษฎร์บังหลวง การกระทำ�อย่างนี้ทำ�ให้อาชีพ
รับราชการนั้นเกิดความวิบัติเสียหาย
ผู้จะเลือกอาชีพการงาน ควรเว้นจากการงานที่มีโทษเสีย แม้จะเป็นอุบายทำ�ให้ได้ทรัพย์มาก
แต่ทรัพย์ที่เกิดจากการงานที่เสียหายนั้น ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกอย่างหนึ่ง การงาน
ที่ต้องเสี่ยง เช่น การพนัน ก็ไม่ควรเลือกมาเป็นอาชีพ เพราะเหตุว่าเมื่อพลาดพลั้งแล้วทรัพย์นั้นก็เสียหาย
หมดสิ้นไปโดยง่าย ถึงได้ทรัพย์นั้นมาก็รักษาไว้ได้ไม่นาน ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. ทำ�ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์ เพราะเป็นของที่ได้มาง่าย
๒. ทำ�ให้ติดการพนัน ซึ่งเป็นเหตุทำ�ให้ทรัพย์พินาศ
ดังนั้น ควรเลือกทำ�การงานที่สุจริตด้วยการใช้กำ�ลังกาย กำ�ลังความคิด และสติปัญญา
ของตนเอง การได้ทรัพย์มาในลักษณะเช่นนี้จะได้เห็นคุณค่าของทรัพย์นั้น ๆ ไม่ใช้สอยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย
จะทำ�ให้รักษาทรัพย์นั้นอยู่ได้อย่างถาวร
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ตัวอย่างอานิสงส์ของการประพฤติเบญจธรรม ข้อสัมมาอาชีวะ
เรื่อง จูฬกเศรษฐี
ในอดีตกาลพระราชาพระนามว่าพรหมทัต ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี สมัยนั้นบัณฑิตชื่อ
จูฬกเศรษฐี เป็นคนฉลาดรู้นิมิตทั้งปวง วันหนึ่งกำ�ลังเดินไปเฝ้าพระราชา เห็นหนูตายตัวหนึ่ง ในระหว่างทาง
จึงกำ�หนดนักษัตรในขณะนัน้ แล้วกล่าวคำ�นีว้ ่า กุลบุตรผูม้ ดี วงตามีปญ
ั ญา สามารถนำ�หนูนไี้ ปเลีย้ งภรรยาและ
จัดการงานได้ กุลบุตรเข็ญใจคนหนึง่ ฟังคำ�เศรษฐีนนั้ แล้วคิดว่า ผูน้ ไี้ ม่รคู้ งไม่พดู ดังนี้ จึงเอาหนูไปให้ทรี่ า้ นตลาด
แห่งหนึ่ง เพื่อเลี้ยงแมว ได้ทรัพย์กากณิกหนึ่ง แล้วซื้อนํ้าอ้อยด้วยทรัพย์กากณิกหนึ่งนั้น เอาหม้อใบหนึ่งใส่นํ้า
ดืม่ ไป เห็นช่างจัดดอกไม้เดินมาแต่ปา่ ก็ให้ชมิ นํา้ อ้อยหน่อยหนึง่ แล้วเอากะบวยตักนํา้ ดืม่ ให้ ช่างดอกไม้เหล่านัน้
ให้ดอกไม้แก่บุรุษนั้นคนละกำ� แม้ในวันรุ่งขึ้นเขาเอาค่าดอกไม้นั้นไปซื้อนํา้ อ้อยและหม้อนํ้าดื่มแล้วไปยังสวน
ดอกไม้นั่นแหละ วันนั้น ช่างดอกไม้ก็ให้กอดอกไม้ที่ตนเก็บไปครึ่งหนึ่งแล้วแก่เขาแล้วก็ไป ล่วงไปไม่นานนัก
เขาได้ทรัพย์นับได้ถึง ๘ กหาปณะ โดยอุบายนี้ ในวันที่มีลมและฝนตกหนัก วันหนึ่งเขากระทำ�ไม้ที่ล้มแล้ว
ให้เป็นกอง จึงได้ทรัพย์อีก ๑๖ กหาปณะจากนายช่างหม้อหลวง เขาเมื่อได้ทรัพย์เกิดขึ้นถึง ๒๔ กหาปณะ
แล้วคิดว่า อุบายนี้มีประโยชน์แก่เรา จึงตั้งหม้อนํ้าดื่มไว้หม้อหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่ประตูเมือง เอานํ้าดื่มเลี้ยงคน
ตัดหญ้า ๕๐๐ คน คนตัดหญ้าเหล่านั้นพูดกันว่า สหาย ท่านมีอุปการะมากแก่พวกเรา พวกเราจะทำ�อะไรแก่
ท่านได้บ้าง บุรุษนั้นตอบว่า  เมื่อมีกิจเกิดขึ้นจึงกระทำ�แก่ขา้ พเจ้าเถิด เที่ยวไปทางโน้นทางนี้ กระทำ�การผูก
มิตรกับคนทำ�งานทางบกและคนทำ�งานทางนํา 
้ คนทำ�งานทางบกบอกแก่เขาว่า พรุง่ นีพ้ อ่ ค้าม้าจะนำ�ม้า ๕๐๐
ตัว มายังเมืองนี้ เขาได้ฟังคำ�นั้นแล้วให้สัญญาแก่คนตัดหญ้าให้กระทำ�ฟ่อนหญ้าแต่ละฟ่อน ๆ ให้เป็น ๒ เท่า
แล้วนำ�มา ครัน้ เวลาม้าทัง้ หลายมาพักในเมืองแล้ว เขาก็มานัง่ ทำ�ฟ่อนหญ้า ๑,๐๐๐ ฟ่อนกองไว้ใกล้ประตูดา้ นใน
พ่อค้าม้าหาหญ้าสดให้มา้ ทัว่ เมืองไม่ได้ ต้องให้ทรัพย์พนั หนึง่ แก่บรุ ษุ นัน้ ซือ้ หญ้านัน้ ไป จากนัน้ ล่วงไป ๒ - ๓ วัน
สหายที่ทำ�งานทางทะเลมาบอกว่าจะมีเรือใหญ่เข้าจอดท่า บุรุษนั้นคิดว่า อุบายนี้มี จึงเอาทรัพย์ ๘ กหาปณะ
เช่ารถทีพ่ ร้อมด้วยเครือ่ งใช้ทกุ ชนิดไปยังท่าจอดเรือ ทำ�สัญญากับนายท่า ประทับนิว้ มือไว้ทเี่ รือแล้วให้กนั้ ม่าน
ไว้ในที่ไม่ไกลนั่งอยู่ในภายในม่านนั้น สั่งบุรุษคนใช้ ไว้ว่า  เมื่อพ่อค้าจากภายนอกมาถึงจงมาบอกทางประตู
ด่านที่ ๓ ครั้นคนใช้เหล่านั้นทราบว่า  เรือมาถึงแล้วจึงบอกว่า  มีพ่อค้าประมาณ ๑๐๐ คน จากกรุงพาราณสี
มาซือ้ สินค้า นายประตูที่ ๓ กล่าวว่า พวกท่านจะไม่ได้สนิ ค้า (เพราะ) นายพานิชใหญ่ในทีโ่ น้นท่านทำ�สัญญาไว้แล้ว
พ่อค้าเหล่านั้นฟังคำ�ของบุรุษเหล่านั้นแล้วจึงพากันไปยังสำ�นักของพ่อค้าใหญ่นั้น ฝ่ายบุรุษคนสนิทแจ้งข่าว
ว่า  พ่อค้าเหล่านั้นมาทางประตูด่านที่ ๓ ตามสัญญาฉบับก่อน พ่อค้าทั้งร้อยคนนั้น ต้องให้ทรัพย์คนละพัน
แล้วจึงเดินทางไปเรือกับบุรุษนั้นแล้วจ่ายทรัพย์อีกคนละพัน ๆ แล้วให้สละมัดจำ� แล้วจึงจะทำ�สินค้าให้เป็น
ของ ๆ ตนได้ บุรุษนั้นถือเอาทรัพย์ ๒ แสน กลับมายังกรุงพาราณสี คิดว่า เราควรจะเป็นคนกตัญญู จึงถือเอา
ทรัพย์แสนหนึ่งไปยังสำ�นักแห่งจูฬกเศรษฐี
ครัง้ นัน้ เศรษฐีถามบุรษุ นัน้ ว่า พ่อทำ�อย่างไรจึงได้ทรัพย์นมี้ า บุรษุ นัน้ กล่าวว่า ข้าพเจ้าตัง้ อยูใ่ นอุบาย
ที่ท่านกล่าวแล้วจึงได้ทรัพย์มาภายใน ๔ เดือนเท่านั้น เศรษฐีได้ฟังคำ�ของบุรุษนั้นจึงมาคิดว่า บัดนี้ เราไม่ควร
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ทำ�เด็กเห็นปานนีใ้ ห้เป็นสมบัตขิ องคนอืน่ จึงยกธิดาทีเ่ จริญวัยทำ�ให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัตทิ งั้ สิน้ กุลบุตรแม้นนั้
เมื่อเศรษฐีล่วงไปแล้วจึงรับตำ�แหน่งเศรษฐีแทนในพระนครนั้น ดำ�รงอยู่จนตลอดอายุแล้วไปตามยถากรรม
ในเรือ่ งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผูม้ ปี ญ
ั ญาประกอบสัมมาชีพ สามารถตัง้ ตนได้ดว้ ยทรัพย์ตน้ ทุนเพียงเล็กน้อย
ด้วยความวิริยะอุตสาหะของตน ได้รับความเจริญรุ่งเรือง และดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดชีวิต

เบญจธรรมข้อที่ ๓
กามสังวร
ความสำ�รวมในกาม
ความสำ�รวมในกาม ได้แก่ กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม ความรู้จักยับยั้ง
ควบคุมตนในทางกามารมณ์หรือเรื่องรักใคร่ไม่ให้ผิดศีลธรรม กามสังวรนี้ เป็นคุณธรรมที่เกื้อกูลต่อการรักษา
ศีลข้อที่ ๓ ทำ�ให้มจี ติ ใจตัง้ มัน่ ซือ่ สัตย์ในคูค่ รองของตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสทุ ธิผ์ อ่ งใสของชาย
และหญิง ส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและมั่นคง
กัลยาณธรรมข้อนี้จำ�แนกตามเพศของบุคคลเป็น ๒ อย่าง คือ
๑. สทารสันโดษ คือ ความยินดีในภรรยาของตน เป็นคุณธรรมสำ�หรับประดับชาย ชายทีม่ ภี รรยา
แล้ว ก็พอใจในภรรยาของตน ช่วยกันทำ�มาหาเลี้ยงชีวิต ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ผูกพันรักใคร่กับหญิงอื่นอีกต่อไป
ดังนีไ้ ด้ชอื่ ว่าสันโดษด้วยภรรยาของตน ชายผูไ้ ม่สนั โดษด้วยภรรยาของตน เทีย่ วซุกซนคบหญิงแพศยา เป็นเหตุ
แห่งความเสือ่ มเสียหลายประการ คือ เสียทรัพย์เป็นค่าตัวค่าเลีย้ งดู เป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และ
ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้โดยง่าย
๒. ปติวัตร คือ การประพฤติภักดีในสามี หมายถึง ความจงรักในสามี ความซื่อสัตย์ต่อสามี
เป็นคุณธรรมสำ�หรับประดับหญิง หญิงใดเมือ่ มีสามีแล้ว ตัง้ ใจปรนนิบตั สิ ามีของตนตามหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ ผูกสมัคร
รักใคร่เฉพาะสามีของตน แม้สามีตายจากไปแล้ว แต่ก็ยังครองตัวเป็นหม้ายอยู่คนเดียว ทั้งที่มีโอกาสและไม่มี
ข้อห้ามในการมีสามีใหม่ แต่ด้วยอำ�นาจความจงรักในสามี หญิงผู้นี้ได้ชื่อว่ามีคุณธรรมข้อปติวัตร หญิงหม้าย
ผู้ตั้งอยู่ในปติวัตรนี้ บางคนมีฐานะพอกินพออยู่ มีอายุยังไม่มาก แต่ก็สามารถดำ�รงตนมั่นคงอยู่ในคุณธรรม
ข้อนี้ อุตสาหะหาเลีย้ งตัวเองและลูกอย่างไม่ยอ่ ท้อ ตั้งใจรักษาชือ่ เสียงไม่ให้มีราคี สมควรเป็นที่ยกย่องของลูก
และคนทั่วไป แม้หญิงหม้ายผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติหากประพฤติเช่นนี้ ก็สมควรได้รับการยกย่อง
เช่นเดียวกัน ทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหญิงทั้งหลาย
พระพุทธศาสนาส่งเสริมความซื่อสัตย์ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความไว้วางใจกัน ดังชีวิตของคู่อริยสาวก
นกุลบิดา และ นกุลมารดา ซึ่งเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน และเป็นเอตทัคคะในทางสนิทสนมกับพระพุทธเจ้า 
ทัง้ สองคนมีความสอดคล้องประสานกันโดยความรักภักดี และความซือ่ สัตย์ ซึง่ นำ�ไปสูค่ วามไว้วางใจ เชือ่ ใจกัน
ถึงขั้นปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า ดังความที่นกุลบิดาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ตระกูลนำ�นกุลมารดาซึ่งยังเป็นสาวมา  เพื่อข้าพระองค์
ผูย้ งั เป็นหนุม่ ข้าพระองค์มไิ ด้รสู้ กึ จะประพฤตินอกใจนกุลมารดาเลยแม้ดว้ ยใจ ทีไ่ หนจะประพฤตินอกใจด้วยกาย
ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ”
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แม้นกุลมารดาก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกัน
ยิ่งไปกว่านั้น สทารสันโดษนี้ จัดเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่ง เป็นความประพฤติและการดำ�เนินชีวิต
ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพระพุทธศาสนา  มีอานิสงส์ทำ�ให้มีอายุยืน ไม่เสียชีวิตในวัยหนุ่มสาว เพราะไม่มี
การผูกเวรกันระหว่างชายหญิงที่หมายปองคนเดียวกัน ดังข้อความกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า
“พวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยา  และภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเรา  พวกเราประพฤติ
พรหมจรรย์ในหญิงอื่น นอกจากภรรยาของพวกเรา ฉะนั้น พวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาว”
กามสังวรนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความยินดีพอใจในคู่ครองของตนเองเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การไม่หมกมุ่นหรือมักมากในกามคุณ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ ได้โดยง่าย ผู้ปกครองหรือ
ผู้นำ�ในสังคม ควรระวังและป้องกันสาเหตุที่จะทำ�ให้บุคคลหมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์ เช่น สื่อสิ่งยั่วยุทางเพศ
เป็นต้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศ รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความประพฤติเรียบร้อย
ดีงามของคนในสังคม และรักษาชื่อเสียงของประเทศชาติ

เบญจธรรมข้อที่ ๔
สัจจะ
ความมีสัตย์
สัจจะ คือ ความมีสัตย์ ได้แก่ กิริยาที่ประพฤติตนเป็นคนตรง ไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่เหลวไหล
การพูดความจริง การรักษาคำ�พูดทีจ่ ริง การยกย่องเชิดชูค�ำ พูดทีจ่ ริง การสือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นจริง สัจจะ
นีเ้ ป็นคุณธรรมทีเ่ กือ้ กูลต่อการรักษาศีลข้อที่ ๔ ทำ�ให้มจี ติ ใจซือ่ ตรง มีความเทีย่ งธรรม ไม่คดิ คดหลอกลวงใคร
ความมีสัตย์นี้ จำ�เป็นแก่สังคมมนุษย์ทุกสังคม ทั้งในระหว่างเพื่อน สามีภรรยาหรือครอบครัว และระหว่าง
ประเทศ เมื่อทั้งสองฝ่ายมีสัจจะต่อกัน จึงจะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข เชื่อถือและไว้วางใจกัน ผู้นำ�ประเทศที่
มีสัจจะย่อมเป็นที่เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ คือ ภายในประเทศก็ไม่พูดหลอกลวงประชาชน รักษาสัตย์
และทำ�ตามคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน สำ�หรับในต่างประเทศก็รักษาสัญญาที่ทำ�ไว้ต่อกัน ในเรื่องนี้
จะเห็นได้จากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาล ก็ได้ทรงรักษาวาจาสัตย์อย่างมั่นคง แม้บางครั้งจะรับสั่ง
พลั้งพระโอษฐ์ออกไปก็ไม่ทรงคืนคำ� โดยทรงถือเป็นพระราชธรรมว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ�
ความมีสัตย์ มีการกระทำ�ที่แสดงออกให้เห็นได้ด้วยความซื่อตรง ความเที่ยงธรรม ความสวามิภักดิ์
และความกตัญญู ดังนี้
๑. ความซื่อตรง คือ ความตรงไปตรงมา  ความซื่อสัตย์ไร้มารยา  ปฏิบัติภารกิจหน้าที่โดยสุจริต
มีความจริงใจไม่หลอกลวงผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยึดหลักการ เหตุผล ความถูกต้อง โดยไม่เห็นแก่ได้
รักษาความสัตย์ด้วยชีวิต
๒. ความเที่ยงธรรม คือ ความยุติธรรม ความประพฤติเป็นธรรมในกิจอันเป็นหน้าที่ของตน โดย
ไม่ตกอยูใ่ นอำ�นาจอคติ ๔ ประการ คือ ฉันทาคติ ความลำ�เอียงเพราะรักใคร่ชอบพอกัน โทสาคติ ความลำ�เอียง
เพราะเกลียดชัง โมหาคติ ความลำ�เอียงเพราะความหลง ความเขลา ไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริง ไม่รถู้ อ่ งแท้
ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร ภยาคติ ความลำ�เอียงเพราะความกลัว ความเกรงใจ
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ข้อนี้พึงเห็นได้ชัดจากผู้พิพากษาวินิจฉัยอรรถคดี ถ้ามีความเที่ยงธรรม จะไม่เห็นแก่หน้าทั้งฝ่ายโจทก์หรือ
ฝ่ายจำ�เลย ไม่มีอคติต่อทั้งสองฝ่าย พิจารณาไปตามเหตุผล ตรงไปตรงมา  ไม่ตกอยู่ในอำ�นาจความรัก
ความชัง ความหลง หรือความกลัว ซึ่งจะมาหักล้างยุติธรรม ผู้ที่มีความเที่ยงธรรมเช่นนี้ ย่อมมีเกียรติ
มีชื่อเสียงเป็นที่สรรเสริญของคนทั้งหลาย ย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ และความสุขที่ปราศจากโทษ
๓. ความสวามิภักดิ์ คือ ความจงรักภักดีต่อบุคคลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับตน มีความซื่อสัตย์
ไม่คิดคดทรยศ ตั้งใจทำ�งานสนองคุณท่านอย่างเต็มความสามารถ เช่น ข้าราชการผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อพระเจ้าแผ่นดินแล้ว มีความซื่อสัตย์ตามคำ�ปฏิญาณนั้น ดังนั้น ความสวามิภักดิ์ จึงถือว่าเป็นความมีสัตย์
ประการหนึ่ง
๔. กตัญญู คือ ผู้รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณ คู่กับ กตเวที คือ ผู้ตอบแทนบุญคุณท่าน รวมเรียกว่า
กตั ญ ญู ก ตเวที แปลว่ า  ผู้ รู้ อุ ป การคุ ณ ที่ ผู้ อื่ น ทำ � แล้ ว และตอบแทนคุ ณ ท่ า น ซึ่ ง คู่ กั บ บุ พ การี แปลว่ า 
ผู้กระทำ�อุปการคุณไว้ก่อน ในทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นคู่ไว้ดังนี้ คือ บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา 
ครูอาจารย์เป็นบุพการีของศิษย์ พระมหากษัตริย์เป็นบุพการีของพสกนิกร พระพุทธศาสนาเป็นบุพการีของ
พุทธศาสนิกชน
ผู้ใดอยู่ในฐานะใดก็ทำ�หน้าที่ในฐานะนั้นให้สมบูรณ์ เช่น บุตรธิดาได้รับอุปการคุณจากบิดามารดา
แล้ว พึงตอบแทนคุณท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต หรือพระมหากษัตริย์ชื่อว่าเป็นบุพการีที่ทำ�อุปการะ
ดูแลทุกข์สขุ ของพสกนิกรให้ได้รบั ความสุข ความสบายปลอดภัย ในส่วนของพสกนิกรก็ตอ้ งแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพระองค์ ด้วยความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี ดังนั้น ความกตัญญูกตเวทีจึงถือว่า
เป็นความมีสัตย์ประการหนึ่ง

ตัวอย่างอานิสงส์ของการประพฤติเบญจธรรม ข้อสัจจะ
เรื่อง มหิสสาสกุมาร
พระราชาพระองค์หนึ่งมีพระราชโอรสประสูติแต่พระอัครมเหสี ๒ พระองค์ มีพระนามว่า 
มหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง จันทกุมารองค์หนึ่ง พระอัครมเหสีสิ้นพระชนม์ พระราชาทรงตั้งพระอัครมเหสี
ขึ้นใหม่ พระนางประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า สุริยกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมาร
ซึ่งประสูติใหม่ ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ตรัสแก่พระอัครมเหสีองค์ใหม่ว่า  พระองค์พระราชทานพร
แก่พระราชโอรสทีป่ ระสูตแิ ต่พระนาง คือ พระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่พระราชโอรสของพระนาง
ได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนาง ในเวลาเมื่อพระราชโอรส คือ
สุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว พระราชาไม่อาจทรงปฏิเสธเพราะได้ตรัสพระราชทานพรไว้แล้ว จึงทรงส่ง
มหิสสาสกุมารและจันทกุมาร ซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสีองค์แรกให้ออกไปประทับอยู่ในป่า  ทรงรับสั่งให้กลับมา
ถือเอาราชสมบัตติ อ่ เมือ่ พระองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว พระกุมารทัง้ สองกราบถวายบังคมลาพระราชบิดาลงจาก
ปราสาท เสด็จดำ�เนินออกไป สุริยกุมารซึ่งพระราชมารดาทูลขอราชสมบัติได้ทรงเห็น ทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว
เสด็จออกไปกับพระเชษฐาทัง้ สอง พระกุมารทัง้ สามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ ได้หยุดพักในทีไ่ ม่ไกลจากสระบัว
แห่งหนึ่ง มหิสสาสกุมารสั่งสุริยกุมารให้ไปที่สระ อาบ ดื่ม แล้วให้ใช้ใบบัวทำ�กรวยใส่นํ้ามา 
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สระนั้นมีผีเสื้อนํ้าตนหนึ่งรักษาอยู่ ผีเสื้อนํ้านั้นได้รับอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณให้จับคนที่ลง
ไปในสระกินได้ เว้นแต่คนที่รู้เทวธรรม ฝ่ายสุริยกุมารไม่ทันพิจารณาลงไปในสระนั้น ผีเสื้อนํ้าจับพระกุมาร
แล้วถามถึงเทวธรรม พระกุมารตอบว่า “พระจันทร์และพระอาทิตย์ ชื่อว่าเทวธรรม” ผีเสื้อนํ้ากล่าวว่า ท่าน
ไม่รู้เทวธรรมแล้วจับพระกุมารไปขังไว้ในภพของตน มหิสสาสกุมารเห็นสุริยกุมารชักช้า ก็ส่งจันทกุมารไปอีก
จันทกุมารได้ถกู จับถามเช่นเดียวกัน ตอบว่าทิศทัง้ ๔ ชือ่ ว่าเทวธรรม จึงถูกจับขังไว้อกี ฝ่ายมหิสสาสกุมารเห็น
จันทกุมารยังชักช้าอยู่อีก ก็คิดว่าน่าจะมีอันตราย จึงไปยังสระนั้นเอง ทรงตรวจดูเห็นแต่รอยเท้าลงไป ไม่เห็น
รอยเท้าขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเสื้อนํ้ารักษา  จึงทรงผูกสอดพระขรรค์ถือธนูยืนระวังอยู่ ผีเสื้อนํ้าเห็นมหิสสาส
กุมารไม่ลงสระ จึงจำ�แลงเพศเป็นคนทำ�งานป่ามาชักชวนให้ลง มหิสสาสกุมารเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นยักษ์ จึงถาม
ว่าท่านจับน้องชายของเราไปหรือ จับไปเพราะเหตุใด จับทั้งหมดหรือเว้นใครบ้าง ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมาร
ทั้งสองไป เพราะได้รับอนุญาตให้จับคนที่ลงสระนี้ทุกคน เว้นไว้แต่ผู้รู้เทวธรรม และตนต้องการเทวธรรม มหิ
สสาสกุมารบอกว่าตนรู้เทวธรรมและจะกล่าวเทวธรรมให้ฟัง แต่จะต้องชำ�ระกายให้สะอาดก่อน ยักษ์จึงให้
พระกุมารอาบนํ้า ให้ดื่มนํ้า ให้แต่งกายเรียบร้อยแล้วเชิญขึ้นสู่บัลลังก์ ตัวเองหมอบอยู่แทบเท้าของพระกุมาร
เพื่อจะรับฟังเทวธรรม
มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จึงกล่าวเทวธรรมว่า  “คนดีทั้งหลายถึงพร้อมด้วย
หิริ ความละอายใจต่อความชั่ว และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว ตั้งอยู่ดีในธรรมอันขาว สงบแล้ว
เรียกว่า “ผู้มีเทวธรรมในโลก” ยักษ์ได้สดับแล้วเลื่อมใสก็กล่าวว่าจะคืนอนุชาให้องค์หนึ่ง จะให้นำ�องค์ไหนมา 
มหิสสาสกุมารตรัสให้นำ�องค์เล็กมา  ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่า  พระกุมารรู้แต่เทวธรรมเท่านั้น แต่ไม่ประพฤติ
ในเทวธรรม เพราะควรทีจ่ ะให้น�ำ อนุชาองค์ใหญ่มาจึงจะชือ่ ว่าทำ�ความนับถือคนทีเ่ จริญ มหิสสาสกุมารตรัสว่า
ทรงรูเ้ ทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วย แล้วก็ตรัสเล่าเรือ่ งให้ยกั ษ์ฟงั ว่า พระองค์ และจันทกุมารต้องเข้าป่า
ก็เพราะสุริยกุมารซึ่งเป็นอนุชาองค์เล็ก พระราชบิดาประทานพรแก่อนุชาองค์เล็ก แต่มิได้ประทานพรแก่
พระองค์และจันทกุมาร เมือ่ พระมารดาเลีย้ งทูลขอราชสมบัตใิ ห้แก่อนุชาองค์เล็กซึง่ เป็นพระโอรสของพระนาง
พระราชบิดาก็จ�ำ ต้องทรงอนุญาต เพราะได้ทรงลัน่ พระวาจาไว้แล้ว และทรงอนุญาตให้พระองค์และจันทกุมาร
ไปอยูป่ ่า ฝ่ายอนุชาองค์เล็กขอมาด้วย ฉะนัน้ เมือ่ พระองค์กล่าวว่า อนุชาองค์เล็กถูกยักษ์ตนหนึง่ กินเสียในป่า
แล้วใครเล่าจักเชือ่ ถือ ฉะนัน้ พระองค์จงึ ให้น�ำ อนุชาองค์เล็กมาเพือ่ มิให้ใครตำ�หนิได้ ยักษ์ได้ฟงั เหตุผลแล้วเกิด
ความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้ทั้งสองพระองค์ ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว มหิสสาสกุมารจึงกลับมา
ทรงครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ประทานตำ�แหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ประทานตำ�แหน่งเสนาบดี
แก่สรุ ยิ กุมาร และได้ทรงนำ�ยักษ์ซงึ่ ได้กลับตัวเป็นผูม้ ศี ลี ไม่ดรุ า้ ยเยีย่ งยักษ์ทงั้ หลายแล้วมาบำ�รุงไว้ในบ้านเมือง
ให้เป็นสุขสืบไป
ในเรื่องนี้ พระราชาทรงรักษาสัจจะที่ให้ไว้แก่พระอัครมเหสี ทรงยกราชสมบัติให้แก่สุริยกุมาร
มหิสสาสกุมารทรงรักษาสัจจะที่ให้ไว้ต่อพระราชบิดา  ทรงกลับไปครอบครองราชสมบัติเมื่อพระราชบิดา
สวรรคตแล้ว และผีเสื้อนํ้าก็รักษาสัจจะจับเฉพาะคนที่ลงไปในสระเป็นอาหาร และเว้นคนที่รู้เทวธรรม
อานิสงส์ของการรักษาสัจจะทำ�ให้มหิสสาสกุมารได้ครอบครองราชสมบัติ และยักษ์ก็ได้รับการดูแลเป็น
อย่างดีทำ�ให้อยู่มีความสุขตลอดชีวิต
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เบญจธรรมข้อที่ ๕
สติสัมปชัญญะ
ความระลึกได้และความรู้ตัว
สติสัมปชัญญะ แยกเป็น ๒ ศัพท์ คือ สติ และ สัมปชัญญะ สติ หมายถึง ความระลึกได้ สัมปชัญญะ
หมายถึง ความรู้ตัว ธรรม ๒ ประการนี้ เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก จำ�เป็นต้องใช้ในกิจทุกอย่าง เพราะเป็น
เหตุให้บุคคลสามารถควบคุมการกระทำ� การพูด การคิดให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ช่วยให้มีการยับยั้งชั่งใจ
ให้มกี ารพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ก่อนจะทำ� จะพูด จะคิด และในขณะทีก่ �ำ ลังทำ� กำ�ลังพูด และกำ�ลังคิด
สติสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมเกื้อกูลต่อการรักษาศีลทุกข้อ โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๕ เมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะ
ย่อมทำ�ให้มีจิตใจมั่นคง ไม่ถลําลงไปในทางที่เสื่อม และไม่พลาดโอกาสในการกระทําความดี
สติสัมปชัญญะ เป็นอัปปมาทธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น
๑. ทําให้เกิดความระมัดระวังตัว
๒. เป็นเครื่องยับยั้ง เตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อม ไม่ให้มัวเมาลุ่มหลง ไม่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่
เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตนเอง
๓. เป็นเครือ่ งกระตุน้ เตือนให้ขวนขวายในการสร้างความดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป ไม่หยุดอยูก่ บั ที่ ไม่ทอดธุระ
ไม่เกียจคร้าน ทั้งยังช่วยป้องกัน่ไม่ให้เกิดโรคภัย
๔. เป็นเครื่องเร่งเร้าให้มีความขะมักเขม่น
๕. เป็นเครื่องทําให้เกิดความสํานึกในหน้าที่อยู่เสมอ
๖. เป็นเครื่องทําให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
พฤติกรรมของคนที่มีสติสัมปชัญญะ พึงเห็นได้ด้วยความไม่ประมาทในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ความไม่ประมาทในเวลา  คือ ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือไม่ผลัดวัน
ประกันพรุ่ง กระตือรือร้นในการกระทำ�กิจที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม
๒. ความไม่ประมาทในวัย คือ บริหารชีวติ ให้เหมาะสม ไม่คดิ ว่าตนเองอายุยงั น้อย ควรเร่งประกอบ
คุณงามความดี ทำ�หน้าที่ของตนให้เหมาะสมกับวัย
๓. ความไม่ประมาทในความไม่มีโรค คือ ไม่ควรคิดว่าตัวเองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนยังมี
สุขภาพแข็งแรงดีอยู่ ตามความเป็นจริงร่างกายของคนเรานั้นเป็นรังหรือเป็นที่อยู่ของโรค
๔. ความไม่ประมาทในชีวิต คือ ความไม่วางใจในชีวิต อย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีและ
ยังอยู่อีกยาวนาน เพราะจริง ๆ แล้ว ชีวิตนี้น้อยนัก อาจตายเมื่อไรก็ได้ เพราะความตายไม่มีเครื่องหมายให้รู้
ล่วงหน้าว่าเราจะตายเมื่อไร จึงควรเร่งขวนขวายในการละความชั่ว สร้างความดี และทำ�จิตใจให้ผ่องใส
๕. ความไม่ประมาทในการงาน คือ ความไม่ปล่อยปละละเลยในการงาน ทำ�งานทุกอย่าง
ตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด มีความขยันขันแข็ง ทำ�อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
ไม่ปล่อยการงานให้คั่งค้างเป็นดินพอกหางหมู
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๖. ความไม่ประมาทในการศึกษา  คือ ความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน ขวนขวายหาความรู้
อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำ�คัญของการศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการดำ�เนินชีวิต
๗. ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม คือ ความไม่ละเลยในการปฏิบัติธรรม มีความเพียร
ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมอย่างสมํ่าเสมอ

ตัวอย่างอานิสงส์ของการประพฤติเบญจธรรมข้อสติสัมปชัญญะ
เรื่อง ธัมมิกอุบาสก
ได้ยินว่า  ในเมืองสาวัตถี มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ ๕๐๐ คน และอุบาสกคนหนึ่ง ๆ ก็มี
อุบาสกเป็นบริวารคนละ ๕๐๐ อุบาสกที่เป็นหัวหน้าอุบาสกเหล่านั้น มีบุตร ๗ คน และธิดา ๗ คน อุบาสกนั้น
ได้ถวายสลากยาคู สลากภัตร ปักขิกภัตร สังฆภัตร อุโปสถิกภัตร อาคันตุกภัตร วัสสาวาสิกภัตร อย่างละที่
แก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำ� ภรรยาและบุตรทั้ง ๑๔ คน ก็ได้ถวายภัตรอย่างนั้นคนละที่ บุตรทุกคนของอุบาสก
นัน้ ได้ชอื่ ว่า อนุชาตบุตร บุตรทีเ่ กิดมาเสมอกับบิดามารดาด้วยคุณธรรม เป็นต้น เขาพร้อมทัง้ บุตรและภรรยา 
ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจำ�แนกทาน
ต่อมาเมื่ออุบาสกมีอายุสูงวัยมากแล้ว เกิดป่วยหนักเพราะชรา  เขาต้องการจะฟังธรรมจึงส่งคน
ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ทรงส่งภิกษุสาธยายธรรม พระศาสดาทรงส่งภิกษุทงั้ หลายไปตามความประสงค์
ภิกษุเหล่านั้นไปนั่งบนอาสนะที่ปูไว้รอบเตียงของเขา เขาขอให้พระภิกษุทั้งหลายสาธยาย “สติปัฏฐานสูตร”
ภิกษุทั้งหลายจึงเริ่มสวดพระสูตรว่า  “เอกายโน อยํ  ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา” เป็นต้น แปลว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย
ขณะนั้น เทวดาทั้งหลายได้นำ�รถ ๖ คัน ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว
มาจากเทวโลกทัง้ ๖ ชัน้ ต่างเชือ้ เชิญว่า “ข้าพเจ้า จักนำ�ไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จักนำ�ไปยังเทวโลก
ของข้าพเจ้า  ขอท่านจงเกิดในที่นี้ เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า  เหมือนคนทำ�ลายภาชนะดินแล้วถือ
เอาภาชนะทองคำ�”
อุบาสก ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรม จึงกล่าวว่า  “ท่านทั้งหลายจงรอก่อน
ท่านทั้งหลายจงรอก่อน” ภิกษุต่างหยุดนิ่ง ด้วยสำ�คัญว่า  “อุบาสกพูดกับพวกเรา” ฝ่ายบุตรและธิดาของเขา 
คิดว่า “เมื่อก่อนบิดาของพวกเรา ไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรม แต่บัดนี้ ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายพระสูตรแล้ว
กลับห้ามเสียเอง ขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายไม่มี” แล้วพากันร้องไห้ ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันเห็นว่า
ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะสาธยายพระสูตรต่อไป จึงลุกจากอาสนะแล้วกลับวัด
เวลาล่วงไปเล็กน้อย อุบาสกก็กลับได้สติ ถามลูก ๆ ว่า “พวกเจ้าร้องไห้กันทำ�ไม” ทราบความแล้ว
จึงถามถึงพระภิกษุว่าไปไหนเสีย ทราบว่าพระภิกษุกลับวัดแล้ว จึงพูดว่า พ่อไม่ได้พูดกับพระภิกษุ แต่พูดกับ
เทวดาที่นำ�รถ ๖ คัน มาจากเทวโลกทั้ง ๖ ชั้น บุตรทั้งหลายจึงถามว่า รถอยู่ที่ไหน พวกผมมองไม่เห็นรถ
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อุบาสกจึงให้นำ�พวงดอกไม้มาแล้วบอกบุตรทั้งหลายว่า  พวกเจ้าจงอธิษฐานว่า  ขอให้พวงดอกไม้
จงคล้องที่แอกรถที่ม าจากสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วโยนพวงดอกไม้ขึ้นไปเถิด บุตรทั้งหลายได้ทำ�อย่ างนั้น
พวงดอกไม้นั้นได้ไปคล้องที่แอกรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตห้อยอยู่ในอากาศ มหาชนเห็นแต่พวงดอกไม้
แต่ไม่เห็นรถ
อุบาสกพูดว่า  “เราจะไปสวรรค์ชั้นดุสิต พวกเจ้าอย่าคิดไปเลย ถ้าพวกเจ้าปรารถนาจะเกิด
ในสำ�นักเรา ก็จงทำ�บุญทัง้ หลายตามแบบทีเ่ ราทำ�มาแล้วนัน้ เถิด” สิน้ ชีวติ แล้ว ก็ปรากฏอยูบ่ นรถทีม่ าจากสวรรค์
ชั้นดุสิตในทันทีนั้นเอง
ในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า  ผู้ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด ปฏิบัติธรรมเป็นปกติ
ย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ไม่หลงลืมแม้ในเวลาใกล้จะสิ้นชีพ ดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า
เบญจศีลเบญจธรรม เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ หากบุคคลใดมีคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานที่ดี
และมัน่ คง จะกระทำ�อะไรก็มแี ต่ความเจริญก้าวหน้า ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลใดไม่มคี ณ
ุ ธรรมทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
จะกระทำ�อะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้า  การศึกษาพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขานั้น ศีลเป็นฐานให้เกิดสมาธิ
และสมาธิก่อให้เกิดปัญญา สมาธิที่ศีลบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ดังความในทีฆนิกาย มหาวรรค
ที่แสดงความต่อเนื่องกันของไตรสิกขา  ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมจิตตามลำ�ดับว่า  “ศีลเป็นอย่างนี้ สมาธิ
เป็นอย่างนี้ ปัญญาเป็นอย่างนี้ สมาธิที่ศีลบ่มแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่สมาธิบ่มแล้ว
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่ปัญญาบ่มแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยสิ้นเชิง คือ กามาสวะ ภวาสวะ
และอวิชชาสวะ”
ความสัมพันธ์แบบต่อเนือ่ งกันของคุณธรรมในชีวติ ประจำ�วันจะเห็นได้วา 
่ เมือ่ บุคคลมีความประพฤติ
บริสุทธิ์ เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตน ไม่หวาดต่อการลงโทษ ไม่สะดุ้งระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่เวร
ไม่หวั่นใจต่อเสียงตำ�หนิหรือความรู้สึกที่ไม่ดีของสังคม ไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจ เพราะความรู้สึกเดือดร้อน
รังเกียจในความผิดของตน จิตใจจึงปลอดโปร่ง สงบแน่วแน่ มุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่คิด คำ�ที่พูด และการกระทำ�
การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ยิ่งชัดเจน คล่องตัว เป็นผลดีในทางปัญญามากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๕
แบบทดสอบ
แบบทดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ประกอบด้วย
-

แบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม) ธรรมศึกษาชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
๑. ศีลข้อที่ ๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์
ค. คู่ครอง
ง. คำ�พูด
๒. การทำ�ร้ายกันเป็นเหตุให้นิ้วขาด จัดเข้าในข้อใด
ก. บาดเจ็บ
ข. เสียโฉม
ค. พิการ
ง. ทรมาน
๓. การกระทำ�ใดผิดศีลข้อที่ ๑
ก. เก็บส่วย
ค. เล่นหวย

ข. ฆ่าปิดปาก
ง. เลีย่ งภาษี

๔. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด
ก. ปาณาติบาต
ค. กาเมสุมิจฉาจาร

ข. อทินนาทาน
ง. มุสาวาท

๕. ข้อใดเป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต
ก. ทรัพย์สิน
ค. เมรัย

ข. สัตว์ป่า
ง. ต้นไม้

๖. คนมีจิตใจโหดร้าย ควรรักษาศีลข้อใด
ก. ศีลข้อที่ ๑
ค. ศีลข้อที่ ๓

ข. ศีลข้อที่ ๒
ง. ศีลข้อที่ ๔

๗. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำ�ในข้อใด
ก. ทำ�ให้ตาย
ข. ทำ�ให้ลำ�บาก
ค. ทำ�ให้เจ็บ
ง. ทำ�ให้พิการ
๘. ใช้งานสัตว์เกินกำ�ลัง จัดเป็นทรกรรมใด
ก. ใช้การ
ค. เล่นสนุก

ข. กักขัง
ง. นำ�ไป
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๙. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์
ก. ชนโค
ค. ตีไก่

ข. กัดปลา
ง. ขว้างนก

๑๐. ยืมของไปแล้วตั้งใจไม่ส่งคืน จัดเป็นโจรกรรมใด
ก. กรรโชก
ข. ฉก
ค. ปล้น
ง. ตระบัด
๑๑. ซ่อนของหนีภาษีเข้าประเทศ เป็นโจรกรรมใด
ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ยักยอก
ง. ฉ้อโกง
๑๒. การกระทำ�ใด เรียกว่า ลัก
ก. ย่องเบา
ค. ยักยอก

ข. กรรโชก
ง. วิ่งราว

๑๓. ข้อใดจัดเป็นฉายาโจรกรรม
ก. หยิบฉวย
ค. ยักยอก

ข. ปอกลอก
ง. เบียดบัง

๑๔. คนขาดศีลข้อที่ ๒ จะมีลักษณะอย่างไร
ก. โหดร้าย
ค. ไม่ซื่อสัตย์

ข. มือไว
ง. ขาดสติ

๑๕. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม
ก. ปล้น
ค. รับสินบน

ข. ผลาญ
ง. หยิบฉวย

๑๖. การถือเอาทรัพย์ของคนอื่นไม่บอกเจ้าของ ตรงกับข้อใด
ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. หยิบฉวย
๑๗. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า
๑๘. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด
ก. ตระบัด
ค. ลวง

ข. ปลอม
ง. หลอก
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๑๙. ข้อใดเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๓
ก. คู่หู
ค. คู่เที่ยว

ข. คู่คิด
ง. คู่ครอง

๒๐. การประพฤติผิดในกาม จัดเป็นทุจริตใด
ก. กายทุจริต
ค. มโนทุจริต

ข. วจีทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ

๒๑. อย่าชิงสุกก่อนห่าม สอนให้รักษาศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
๒๒. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๒๓. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
๒๔. สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อกันเพราะปฏิบัติตามศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
๒๕. ศีลข้อที่ ๔ มุ่งสอนให้งดเว้นเรื่องใด
ก. ฆ่าสัตว์
ค. พูดเท็จ

ข. ลักทรัพย์
ง. ดืม่ สุรา

๒๖. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร
ก. ส่อเสียด
ค. กลับคำ�

ข. หลอก
ง. ยอ

๒๗. พูดเพื่อทำ�ลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๒๘. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด
ก. กาย
ค. ใจ

ข. วาจา
ง. กาย วาจา
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๒๙. รับคำ�ท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ�
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๓๐. ข้อใดจัดเป็นอนุโลมมุสา
ก. สับปลับ
ค. เพ้อเจ้อ

ข. ทำ�เลศ
ง. พลัง้

๓๑. ถ้อยคำ�ที่ใช้กันเป็นธรรมเนียม เรียกว่าอะไร
ก. โวหาร
ข. นิยาย
ค. สำ�คัญผิด
ง. ทำ�เลศ
๓๒. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เล่าความเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ

ข. ทำ�เอกสารเท็จ
ง. ให้การเท็จ

๓๓. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดืม่ สุรา
๓๔. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. มีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๓๕. ข้อใดเป็นโทษของการดื่มสุรา
ก. โหดร้าย
ค. ใจเร็ว

ข. มือไว
ง. เกิดโรค

๓๖. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด
ก. คิดดี
ข. คิดเร็ว
ค. คิดช้า
ง. คิดถูก
๓๗. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด
ก. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ

ข. สมาทานวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

๓๘. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นในขณะใด
ก. ก่อนหน้า
ค. ลับหน้า

ข. ต่อหน้า
ง. ลับหลัง
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๓๙. การบริจาคโลหิตช่วยผู้อื่น ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๐. กัลยาณธรรมใดสนับสนุนให้ศีลข้อที่ ๑ มั่นคง
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. ความมีสัตย์
๔๑. ผู้รับจ้างอุ้มบุญเชิงพาณิชย์เพราะขาดกัลยาณธรรมใด
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. มีสติ
๔๒. ขายสินค้าปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๓. ข้อใดชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
ก. ไม่โกงของ
ค. ไม่โกงงาน

ข. ไม่โกงคน
ง. ไม่โกงกิน

๔๔. สำ�นวนว่า รักนวลสงวนตัว สอนให้มีกัลยาณธรรมใด
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. กามสังวร
ค. ความมีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๔๕. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมที่สามีพึงปฏิบัติต่อใคร
ก. คู่นอน
ข. คู่คิด
ค. คู่ชีวิต
ง. คู่ใจ
๔๖. การทำ�หน้าที่เป็นภรรยาที่ดี เรียกว่าอะไร
ก. ปติวัตร
ข. วิธีวัตร
ค. จริยาวัตร
ง. กิจวัตร
๔๗. ความประพฤติตรงต่อมิตร จัดเข้าในข้อใด
ก. เที่ยงธรรม
ข. สวามิภักดิ์
ค. ซื่อตรง
ง. กตัญญู
๔๘. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)

97
๔๙. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด
ก. การงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ธรรม
๕๐. ข้อใดชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน
ก. ไม่ขวนขวาย
ค. ไม่รับผิดชอบ

ข. ไม่ทอดธุระ
ง. ไม่ตรงเวลา
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

๑.

ก

๑๑.

ก

๒๑.

ค

๓๑.

ก

๔๑.

ข

๒.

ค

๑๒.

ก

๒๒.

ก

๓๒.

ก

๔๒.

ค

๓.

ข

๑๓.

ก

๒๓.

ค

๓๓.

ง

๔๓.

ค

๔.

ก

๑๔.

ง

๒๔.

ค

๓๔.

ง

๔๔.

ข

๕.

ข

๑๕.

ก

๒๕.

ค

๓๕.

ง

๔๕.

ค

๖.

ก

๑๖.

ง

๒๖.

ก

๓๖.

ค

๔๖.

ก

๗.

ก

๑๗.

ข

๒๗.

ค

๓๗.

ค

๔๗.

ค

๘.

ก

๑๘.

ข

๒๘.

ง

๓๘.

ข

๔๘.

ง

๙.

ง

๑๙.

ง

๒๙.

ข

๓๙.

ข

๔๙.

ค

๑๐.

ง

๒๐.

ก

๓๐.

ง

๔๐.

ก

๕๐.

ข
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แบบทดสอบหลังเรียนวิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม) ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน

ค�ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�ำตอบเดียว
๑. ข้อใดชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน
ก. ไม่ขวนขวาย
ค. ไม่รับผิดชอบ

ข. ไม่ทอดธุระ
ง. ไม่ตรงเวลา

๒. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด
ก. การงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ธรรม
๓. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๔. ความประพฤติตรงต่อมิตร จัดเข้าในข้อใด
ก. เที่ยงธรรม
ข. สวามิภักดิ์
ค. ซื่อตรง
ง. กตัญญู
๕. การทำ�หน้าที่เป็นภรรยาที่ดี เรียกว่าอะไร
ก. ปติวัตร
ข. วิธีวัตร
ค. จริยาวัตร
ง. กิจวัตร
๖. สทารสันโดษ เป็นคุณธรรมที่สามีพึงปฏิบัติต่อใคร
ก. คู่นอน
ข. คู่คิด
ค. คู่ชีวิต
ง. คู่ใจ
๗. สำ�นวนว่า รักนวลสงวนตัว สอนให้มีกัลยาณธรรมใด
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. กามสังวร
ค. ความมีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๘. ข้อใดชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ
ก. ไม่โกงของ
ค. ไม่โกงงาน

ข. ไม่โกงคน
ง. ไม่โกงกิน
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๙. ขายสินค้าปลอม ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. ผู้รับจ้างอุ้มบุญเชิงพาณิชย์เพราะขาดกัลยาณธรรมใด
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. มีสติ
๑๑. กัลยาณธรรมใดสนับสนุนให้ศีลข้อที่ ๑ มั่นคง
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. ความมีสัตย์
๑๒. การบริจาคโลหิตช่วยผู้อื่น ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๑๓. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นในขณะใด
ก. ก่อนหน้า
ค. ลับหน้า

ข. ต่อหน้า
ง. ลับหลัง

๑๔. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด
ก. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ

ข. สมาทานวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

๑๕. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด
ก. คิดดี
ข. คิดเร็ว
ค. คิดช้า
ง. คิดถูก
๑๖. ข้อใดเป็นโทษของการดื่มสุรา
ก. โหดร้าย
ค. ใจเร็ว

ข. มือไว
ง. เกิดโรค

๑๗. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. มีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๑๘. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดืม่ สุรา
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๑๙. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เล่าความเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ

ข. ทำ�เอกสารเท็จ
ง. ให้การเท็จ

๒๐. ถ้อยคำ�ที่ใช้กันเป็นธรรมเนียม เรียกว่าอะไร
ก. โวหาร
ข. นิยาย
ค. สำ�คัญผิด
ง. ทำ�เลศ
๒๑. ข้อใดจัดเป็นอนุโลมมุสา
ก. สับปลับ
ค. เพ้อเจ้อ

ข. ทำ�เลศ
ง. พลัง้

๒๒. รับคำ�ท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ�
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๒๓. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใด
ก. กาย
ค. ใจ

ข. วาจา
ง. กาย วาจา

๒๔. พูดเพื่อทำ�ลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๒๕. การพูดให้คนแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร
ก. ส่อเสียด
ค. กลับคำ�

ข. หลอก
ง. ยอ

๒๖. ศีลข้อที่ ๔ มุ่งสอนให้งดเว้นเรื่องใด
ก. ฆ่าสัตว์
ค. พูดเท็จ

ข. ลักทรัพย์
ง. ดืม่ สุรา

๒๗. สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อกันเพราะปฏิบัติตามศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
๒๘. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
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๒๙. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๓๐. อย่าชิงสุกก่อนห่าม สอนให้รักษาศีลข้อใด
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
๓๑. การประพฤติผิดในกาม จัดเป็นทุจริตใด
ก. กายทุจริต
ค. มโนทุจริต

ข. วจีทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ

๓๒. ข้อใดเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๓
ก. คู่หู
ค. คู่เที่ยว

ข. คู่คิด
ง. คู่ครอง

๓๓. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด
ก. ตระบัด
ค. ลวง

ข. ปลอม
ง. หลอก

๓๔. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลให้เกิดเป็นคนเช่นไร
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า
๓๕. การถือเอาทรัพย์ของคนอื่นไม่บอกเจ้าของ ตรงกับข้อใด
ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. หยิบฉวย
๓๖. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม
ก. ปล้น
ค. รับสินบน

ข. ผลาญ
ง. หยิบฉวย

๓๗. คนขาดศีลข้อที่ ๒ จะมีลักษณะอย่างไร
ก. โหดร้าย
ค. ไม่ซื่อสัตย์

ข. มือไว
ง. ขาดสติ

๓๘. ข้อใดจัดเป็นฉายาโจรกรรม
ก. หยิบฉวย
ค. ยักยอก

ข. ปอกลอก
ง. เบียดบัง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี วิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)

103
๓๙. การกระทำ�ใด เรียกว่า ลัก
ก. ย่องเบา
ค. ยักยอก

ข. กรรโชก
ง. วิ่งราว

๔๐. ซ่อนของหนีภาษีเข้าประเทศ เป็นโจรกรรมใด
ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ยักยอก
ง. ฉ้อโกง
๔๑. ยืมของไปแล้วตั้งใจไม่ส่งคืน จัดเป็นโจรกรรมใด
ก. กรรโชก
ข. ฉก
ค. ปล้น
ง. ตระบัด
๔๒. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์
ก. ชนโค
ค. ตีไก่

ข. กัดปลา
ง. ขว้างนก

๔๓. ใช้งานสัตว์เกินกำ�ลัง จัดเป็นทรกรรมใด
ก. ใช้การ
ค. เล่นสนุก

ข. กักขัง
ง. นำ�ไป

๔๔. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำ�ในข้อใด
ก. ทำ�ให้ตาย
ข. ทำ�ให้ลำ�บาก
ค. ทำ�ให้เจ็บ
ง. ทำ�ให้พิการ
๔๕. คนมีจิตใจโหดร้าย ควรรักษาศีลข้อใด
ก. ศีลข้อที่ ๑
ค. ศีลข้อที่ ๓

ข. ศีลข้อที่ ๒
ง. ศีลข้อที่ ๔

๔๖. ข้อใดเป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต
ก. ทรัพย์สิน
ค. เมรัย

ข. สัตว์ป่า
ง. ต้นไม้

๔๗. คนที่มีอายุสั้นเพราะผิดศีลข้อใด
ก. ปาณาติบาต
ค. กาเมสุมิจฉาจาร

ข. อทินนาทาน
ง. มุสาวาท

๔๘. การกระทำ�ใดผิดศีลข้อที่ ๑
ก. เก็บส่วย
ค. เล่นหวย

ข. ฆ่าปิดปาก
ง. เลีย่ งภาษี
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๔๙. การทำ�ร้ายกันเป็นเหตุให้นิ้วขาด จัดเข้าในข้อใด
ก. บาดเจ็บ
ข. เสียโฉม
ค. พิการ
ง. ทรมาน
๕๐. ศีลข้อที่ ๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์
ค. คู่ครอง
ง. คำ�พูด
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนวิชาวินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม)
ธรรมศึกษา ชั้นตรี
จำ�นวน ๕๐ ข้อ ๕๐ คะแนน
ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

ข้อ

๑.

ข

๑๑.

ก

๒๑.

ง

๓๑.

ก

๔๑.

ง

๒.

ค

๑๒.

ข

๒๒.

ข

๓๒.

ง

๔๒.

ง

๓.

ง

๑๓.

ข

๒๓.

ง

๓๓.

ข

๔๓.

ก

๔.

ค

๑๔.

ค

๒๔.

ค

๓๔.

ข

๔๔.

ก

๕.

ก

๑๕.

ค

๒๕.

ก

๓๕.

ง

๔๕.

ก

๖.

ค

๑๖.

ง

๒๖.

ค

๓๖.

ก

๔๖.

ข

๗.

ข

๑๗.

ง

๒๗.

ค

๓๗.

ง

๔๗.

ก

๘.

ค

๑๘.

ง

๒๘.

ค

๓๘.

ก

๔๘.

ข

๙.

ค

๑๙.

ก

๒๙.

ก

๓๙.

ก

๔๙.

ค

๑๐.

ข

๒๐.

ก

๓๐.

ค

๔๐.

ก

๕๐.

ก
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บรรณานุกรม
กองพุทธศาสนศึกษา. (๒๕๕๗). คู่มือการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
(พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพมหานคร : สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา. (๒๕๕๗). หลักสูตรการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.๑ - ม.๓). กรุ ง เทพมหานคร : ส�ำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
ส�ำนั ก งานแม่ ก องธรรมสนามหลวง. (๒๕๕๗). ผลการสอบธรรมสนามหลวง ฉบั บ ดี วี ดี ประจ�ำปี
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. (๒๕๕๖). เรื่อง สอบธรรมของสนามหลวง แผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
(พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
ส�ำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. (๒๕๕๘). เรื่อง สอบธรรมของสนามหลวง แผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
(พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
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คณะผู้จัดทำ�
แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก (วินัย)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พระมหาสิริชัย สุขญาโณ
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
นายสำ�ราญ เพียรดี
นางสาวนิภา บุญคลัง
นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ
ครูชำ�นาญการพิเศษ
ครู
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