
ศาสนพธีิ 
 
 
ศาสนพธีิ 
 ระเบียบแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ท่ีพงึปฏิบตัิทาง ศาสนาโดยเฉพาะพระพทุธศาสนา 
เรียกว่า ศาสนพธีิ ศาสนาเกิด ขึน้ก่อนแล้วจงึมีพธีิกรรมต่างๆ เกิดขึน้มาในภายหลงั 
 
ศาสนพธีิเกดิขึน้ได้อย่างไร 
 ศาสนพธีิเกิดขึน้มาจากหลกัการในทางพระพทุธศาสนาท่ีพระพทุธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ 
๑,๒๕๐ องค์ ฟังในวนัมาฆบชูา  ซึง่เรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์  มีอยู่ ๓ ประการ  คือ 
 ๑. การไม่ทําความชัว่ทกุอย่าง 
 ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม 
 ๓. การทําใจให้ผ่องใส 
 เม่ือชาวพทุธทําความดีต่าง ๆ ตามหลกัการท่ีพระพทุธองค์ ตรัสไว้ซึง่เรียกว่า การทําบญุ วตัถุ
เป็นท่ีตัง้แห่งการทําบญุเรียกว่า บญุกิริยาวตัถ ุ มีอยู่ ๓ ประการ  คือ  
 ๑. ทาน  การให้สิ่งของต่าง ๆ  
 ๒. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย 
 ๓. ภาวนา  การทําจิตให้ผ่องใส 
 บญุกิริยาวตัถทุัง้ ๓ ประการนี ้เม่ือชาวพทุธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพธีิต่างๆ ขึน้มาตามลําดบั
ตามยคุตามสมยั 
 
ประโยชน์ของศาสนพธีิ 
 ๑. ทําให้เป็นผู้ฉลาดในพธีิกรรมต่างๆ  เก่ียวกบัการทําบญุมีการให้ทานเป็นต้น 
 ๒. ทําให้เกิดความสามคัคีในหมู่ชาวพทุธด้วยกนั 
 ๓. ทําให้ช่วยกนัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวพทุธไว้ได้ 
 ๔. ทําให้เป็นผู้ ท่ีน่ารักน่าเคารพเช่ือถือของคนท่ีได้พบเห็น 
 ๕. ทําให้เข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 
ศาสนพธีิ ๔ หมวด 



 เม่ือสรุปการทําความดีต่าง ๆ  ในทางพระพทุธศาสนาแล้ว มี  ๔ หมวด  คือ 
 ๑. หมวดกศุลพธีิ  ว่าด้วยพธีิบําเพญ็กศุล 
 ๒. หมวดบญุพธีิ  ว่าด้วยพธีิทําบญุ 
 ๓. หมวดทานพธีิ  ว่าด้วยพธีิถวายทาน 
 ๔. หมวดปกิณกพธีิ  ว่าด้วยพธีิเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  
 
ปัญหาและเฉลยวิชาศาสนพธีิ   
๑. แบบอย่างหรือแบบแผน ท่ีพงึปฏิบตัิในทางศาสนา เรียกว่าอะไร ?  
 ก. ศาสนปฏิบตัิ  ข. ศาสนธรรม 
 ค. ศาสนศกึษา  ง. ศาสนพธีิ 
๒. ศาสนพธีิในพทุธศาสนาเกิดขึน้เม่ือไร ?  
 ก. พร้อมกบัศาสนา  ข. หลงัศาสนา 
 ค. ก่อนศาสนา   ง. ไม่มีหลกัฐานปรากฏ 
๓. หลกัการทําบญุในศาสนพธีิ เกิดจากคําสอนเร่ืองใด ?  
 ก. บญุกิริยาวตัถ ุ  ข. สงัคหวตัถ ุ
 ค. ทานวตัถ ุ   ง. กศุลมลู 
๔. บญุกิริยาวตัถ ุหมายถึง...?  
 ก. ของสําหรับทําบญุ  ข. การตัง้ใจทําบญุ 
 ค. สถานท่ีทําบญุ  ง. สิ่งเป็นท่ีตัง้แห่งการทําบญุ 
๕.  ข้อใดจดัเป็นบญุกิริยาวตัถ ุ? 
 ก. ทาน  ศีล  ภาวนา  ข. ศีล  สมาธิ  ปัญญา 
 ค. ศีล สมาธิ  ภาวนา  ง. อโลภะ อโทสะ อโมหะ 
 
เฉลย  ๑. ง ๒. ข ๓. ก ๔. ง ๕. ก 
  
บทที่ ๑  
กุศลพธีิ 
 



กุศลพธีิ 
 พธีิกรรมต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองด้วยการอบรมความดีทาง พระพทุธศาสนาส่วนบคุคล  คือการ
ทําความดีให้แก่ตวัเอง  เรียกว่า  กศุลพธีิ  มีอยู่  ๓ อย่าง  คือ   
 ๑. พธีิแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 ๒. พธีิรักษาอโุบสถ 
 ๓. พธีิเวียนเทียนในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา 
 
พธีิแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 พทุธมามกะ หมายถึง การประกาศตนเป็นผู้ รับนบัถือพระพทุธเจ้าว่าเป็นของตน การแสดงตน
เป็นพทุธมามกะมีมาตัง้แต่สมยัพทุธกาล  คนแรกท่ีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ คือ ตปสุสะและภลัลิกะ 
ขอถึงพระพทุธเจ้าและพระธรรมเป็นสรณะตลอดชีวิต 
การแสดงตนเป็นพทุธมามกะในประเทศไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร.๕) ทรงปรารภ ถึงเด็กๆ ไปเรียนหนงัสือท่ีเมือง
นอกจะมีความรู้สกึไม่ดีต่อพระพทุธศาสนา  จงึให้พระโอรสแสดงตนเป็นพทุธมามกะก่อนไป  
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นคนแรกท่ีแสดงพระองค์เป็นพทุธมามกะ และใช้เป็นพระ
ราชประเพณีสืบต่อกนัมา 
 
สมยัไหนบ้างควรจะแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  
 ๑. บตุรหลานของตนเจริญวยัอยู่ในระหว่างอาย ุ๑๒-๑๕ ปี  เพ่ือให้เด็กสืบความเป็นชาวพทุธ
ตามสกลุ 
 ๒. ส่งบตุรหลานของตนไปศกึษาหรือเพ่ือประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึง่จะต้องจากไปนานแรมปี 
เช่น ไปศกึษาต่อต่างประเทศ 
 ๓. ปลกูฝังนิสยัของเยาวชนให้มัน่คงในพระพทุธศาสนา  เช่นโรงเรียนต่างๆ นิยมให้เด็ก
นกัเรียนแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 ๔. มีบคุคลต่างศาสนาเกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา  ต้องการจะประกาศตนเป็นชาว
พทุธ 
 
เตรียมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 



 ๑. ผู้ ท่ีจะแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หรือว่าตวัแทนไปท่ีวดัแจ้ง ความประสงค์ให้พระทราบว่า
จะทําพธีิวนัไหน  เวลาใด  และท่ีไหน และนิมนต์พระ ๔ รูป มาทําพธีิ 
 ๒. เตรียมสถานท่ีให้พร้อม โต๊ะหมู่บชูา ดอกไม้ ธูปเทียน 
 ๓. ผู้ ท่ีจะแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  แต่งตวัให้เรียบร้อยเป็นชดุขาวหรือว่าชดุนกัเรียน หรือว่า
ชดุข้าราชการ 
 ๔. เตรียมดอกไม้ ธูปเทียนเคร่ืองไทยธรรม 
 
พธีิการแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 ผู้ ท่ีแสดงตนเป็นพทุธมามกะเข้านัง่ประจําท่ีเรียบร้อยแล้ว  นิมนต์คณะสงฆ์ ๔ รูปเข้าบริเวณ
พธีิ จดุเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย      เปล่งคําบชูาสกัการะว่า 
 อิมินา  สกักาเรนะ  พทุธงั  ปเูชมิ. 
ข้าพเจ้าบชูาพระพทุธเจ้าด้วยเคร่ืองสกัการะนี ้ (กราบ)  
 อิมนิา  สกักาเรนะ  ธมัมงั  ปเูชมิ. 
ข้าพเข้าบชูาพระธรรมด้วยเคร่ืองสกัการะนี ้ (กราบ) 
 อิมินา  สกักาเรนะ  สงัฆงั  ปเูชมิ.   
ข้าพเจ้าบชูาพระสงฆ์ด้วยเคร่ืองสกัการะนี ้ (กราบ) 
 ผู้แทนเข้าไปถวายพานสกัการะแล้วกราบพร้อมกนั ๓ ครัง้และว่านะโม ๓ จบพร้อมกนัดงันี ้
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
 นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
 
ค าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 ทกุคนนัง่คกุเข่าประนมมือแล้วเปล่งวาจาพร้อมกนั 
 เอสาหงั  ภนัเต,  สจุิระปะรินิพพตุมัปิ,  ตงั  ภะคะวนัตงั  สะระณงั  คจัฉามิ,  ธมัมญัจะ  
สงัฆญัจะ,  พทุธะมามะโกติ,  มงั  สงัโฆ  ธาเรต.ุ 
 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้ เจริญ,  ข้าพเจ้าทัง้หลาย,  ขอถึงพระผู้ มีพระภาคเจ้าพระองค์นัน้, แม้เสด็จ
ปรินิพพานนานแล้ว, กบัทัง้พระธรรมและพระสงฆ์, เป็นสรณะ,  ขอพระสงฆ์ได้โปรดถือข้าพเจ้า 
ทัง้หลายว่า,  เป็นพทุธมามกะ. 



 พระสงฆ์ ๔ รูป  ประนมมือรับ สาธุ พร้อมกนั 
หมายเหต ุ คําท่ีขีดเส้นใต้ให้เปล่ียนเป็นดงันี ้
 ๑. ถ้าว่าหลายคนให้เปล่ียน เอสาหงั  เป็น เอเต มะยงั 
 ๒. คจัฉามิ เป็น คจัฉามะ 
 ๓. พทุธะมามะโกติ ชายเปล่ียนเป็น พทุธะมามะกาติ 
 ๔. พทุธะมามะโกติ หญิงเปล่ียนเป็น พทุธมามิกาติ 
 ๕. มงั เป็น โน 
 ๖. ข้าพเจ้า เป็น ข้าพเจ้าทัง้หลาย 
 
คําอาราธนาศีล 
 ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะกล่าวคําอาราธนาศีลพร้อมกนั 
 มะยงั  ภนัเต วิสงุ  วิสงุ  รักขะณตัถายะ,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ. 
 ทตุิยมัปิ  มะยงั  ภนัเต  วิสงุ  วิสงุ  รักขะณตัถายะ,  ติสะ-ระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  ยา
จามะ. 
      ตะติยมัปิ  มะยงั  ภนัเต  วิสงุ  วิสงุ รักขะณตัถายะ,  ติสะ-ระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจา
มะ. 
 ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะว่าตามจนจบ 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ. 
 พระสงฆ์ว่า  ยะมะหงั  วะทามิ  ตงั  วะเทหิ. 
 ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะรับว่า  อามะ   ภนัเต. 
 พทุธงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 
 ธมัมงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 
 สงัฆงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 
ทตุิยมัปิ   พทุธงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 
ทตุิยมัปิ   ธมัมงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 



ทตุิยมัปิ   สงัฆงั   สะระณงั   คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ   พทุธงั    สะระณงั   คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ   ธมัมงั    สะระณงั   คจัฉามิ. 
ตะติยมัปิ   สงัฆงั    สะระณงั   คจัฉามิ. 
 พระสงฆ์ว่า  ติสะระณะคะมะนงั  นิฏฐิตงั. 
 ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะรับว่า  อามะ  ภนัเต. 
๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
๒. อทินนาทานา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
๓. กาเมสมุิจฉาจารา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
๔. มสุาวาทา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
๕. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา   เวระมะณี,  สิกขาปะทงั   สะมาทิยามิ. 
 พระสงฆ์ว่า  อิมานิ  ปัญจะ  สิกขาปะทานิ  สะมาทิยามิ. 
 ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะว่าตาม ๓ จบ 
 พระสงฆ์สรุปอานิสงส์ของศีลว่า 
 สีเลนะ  สคุะติง  ยนัติ,  สีเลนะ  โภคะสมัปะทา, 
 สีเลนะ  นิพพตุิง  ยนัติ,  ตสัมา  สีลงั  วิโสธะเย. 
ผู้แสดงตนเป็นพทุธมามกะรับว่า สาธุ ๓ ครัง้ 
 - ถ้ามีเคร่ืองไทยธรรมก็ถวายพระสงฆ์และฟังโอวาท   
 - กรวดนํา้รับพรพระเสร็จแล้วกราบ ๓ ครัง้ เป็นอนัเสร็จพธีิ 
 
พธีิรักษาอุโบสถศีล 
 อโุบสถ แปลว่า การเข้าอยู่หรือการเข้าจํา เป็นอบุายในการ กําจดักิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง
ลง เป็นกิจกรรมท่ีทําให้ชาวพทุธ ฝึกอบรมตวัเองให้ยิ่งๆ ขึน้ไปด้วยการปฏิบตัิธรรมในวนัพระหรือ ท่ี
เรียกกนัว่า การจําศีลหรือการรักษาศีล ๘  
 
อโุบสถ ๒ อย่าง  
 ๑. ปกติอโุบสถ คือ อโุบสถท่ีรักษากนัตามปกติเฉพาะวนั คือในวนัพระขึน้หรือแรม ๘ ค่ํา หรือ
วนั ๑๕ ค่ํา  ตามเดือนครบเดือนขาด 



 ๒. ปฏิชาครอโุบสถ คือ อโุบสถท่ีรักษากนัพเิศษกว่าปกติ  รักษาครัง้ละ ๓ วนั วนัรับหนึง่วนั 
วนัรักษาหนึง่วนั  และวนัส่งหนึง่วนั เช่น รักษาอโุบสถวนั ๘ ค่ํา รับตัง้แต่วนั ๗ ค่ํา รักษา ๘ ค่ํา  และ
วนัส่ง ๙ ค่ํา  
 
ค าอาราธนาศีล  ๘ 
 มะยงั   ภนัเต,  ติสะระเณนะ   สะหะ,  อฏัฐะ   สีลานิ   ยาจามะ.   
    ทตุิยมัปิ   มะยงั  ภนัเต,  ติสะระเณนะ   สะหะ,   อฏัฐะ  สีลานิ   ยาจามะ. 
    ตะติยมัปิ  มะยงั   ภนัเต,  ติสะระเณนะ   สะหะ,  อฏัฐะ   สีลานิ   ยาจามะ. 
 
คําอธิษฐานอโุบสถ 
 เม่ือตัง้ใจจะรักษาอโุบสถศีลในวนัพระ   ต้องต่ืนแต่เช้าพงึอาบ นํา้ชําระร่างกายให้สะอาด  เข้า
ไปท่ีห้องพระบชูาพระและอธิษฐานอโุบสถด้วยตวัเองก่อนว่า 
 อิมงั  อฏัฐังคะสะมนันาคะตงั,  พทุธะปัญญตัตงั  อโุปสะถงั,   อิมญัจะ  รัตติง  อิมญัจะ   ทิ
วะสงั,  สมัมะเทวะ  อะภิรักขิตงุ  สะมาทิยามิ.   
 ข้าพเจ้าขอสมาทานอโุบสถ  ท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิไว้  ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ เพื่อ
จะรักษาไว้ให้ดี มิให้ขาดมิให้ทําลาย  ตลอดวนัหนึ่งและคืนหนึง่ในวนันี ้ 
 เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เตรียมอาหารหวานคาวไปทําบญุท่ีวดัใกล้บ้าน และสมาทาน
อโุบสถศีลต่อพระสงฆ์ดงันี ้
 
ค าอาราธนาอุโบสถศีล 
 อะหงั  ภนัเต,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  อฏัฐังคะสะมนันาคะตงั  อโุปสะถงั  ยาจามิ. 
 ทตุิยมัปิ  อะหงั    ภนัเต,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  อฏัฐังคะ-สะมนันาคะตงั  อโุปสะถงั  ยาจามิ. 
 ตะติยมัปิ  อะหงั  ภนัเต,   ติสะระเณนะ  สะหะ,  อฏัฐังคะ-สะมนันาคะตงั  อโุปสะถงั  ยาจามิ. 
 ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ รักษาอโุบสถศีลว่าตามจนจบ 
 
อุโบสถศีล หรือศีล ๘ 
 ๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี, สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ.    
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการฆ่าสตัว์ด้วยตนเอง  และใช้คน



อ่ืนให้ฆ่า 
 ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  
เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการลกัทรัพย์ด้วยตนเอง  และใช้คนอ่ืนให้ลกั 
 ๓. อะพรัหมะจะริยา  เวระมะณี, สิกขาปะทงั สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการอนัเป็นข้าศกึต่อพรหมจรรย์ 
 ๔. มสุาวาทา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการพดูปด  พดูส่อเสียด  พดูคํา
หยาบ  และพดูเพ้อเจ้อ 
 ๕. สรุาเมระยะมชัชะปะมาทฏัฐานา   เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืมนํา้เมา  อนัเป็นท่ีตัง้แห่ง
ความประมาท   
 ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  
คือตัง้แต่เท่ียงวนัแล้วจนอรุณขึน้มาใหม่ 
 ๗. นจัจะคีตะวาทิตะวิสกูะทสัสะนะ, มาลาคนัธะวิเลปะ  นะธาระณะมณัะฑะนะวิภสูะ
นฏัฐานา  เวระมะณี, สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจาก  การฟ้อนรํา  ขบัร้อง ประโคม
ดนตรี  ดกูารละเล่นต่าง ๆ  อนัเป็นข้าศกึแก่กศุล ตลอดจนลบูไล้ทดัทรงประดบัตกแต่งร่างกายด้วย
ดอกไม้ ของหอม  เคร่ืองย้อม  เคร่ืองทา 
 ๘. อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณี,  สิกขาปะทงั  สะมาทิยามิ. 
 ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท  คือ  เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากการนอนท่ีนอนอนัสงูใหญ่  ภายใน
ยดัด้วยนุ่นและสําลี 
 เม่ือรับศีลจบแล้ว  พงึกล่าวตามพระสงฆ์ดงันี ้
 อิมงั  อฏัฐังคะสะมนันาคะตงั,  พทุธะบญัญตัตงั อโุปสะถงั, อิมญัจะ   รัตติง   อิมญัจะ   ทิ
วะสงั,   สมัมะเทวะ   อภิรักขิตงุ  สะมาทิยามิ. 
 พระสงฆ์ว่า  อิมานิ  อฏัฐะ  สิกขาปะทานิ  อโุปสะถะวะ-เสนะ  มะนะสิกะริตวา  สาธุกงั  
อปัปะมาเทนะ รักขิตพัพานิ. 



       ผู้ รักษาอโุบสถศีลรับพร้อมกนัว่า  อามะ  ภนัเต. 
       ต่อจากนัน้พระสงฆ์สรุปอานิสงส์ของศีล(เหมือนกบัศีล ๕) 
 
คําลากลบับ้าน 
 เม่ืออยู่รักษาอโุบสถศีลครบกําหนดแล้วก่อนจะกลบับ้าน  พงึกล่าวคําลาก่อนกลบับ้านดงันี ้
 หนัทะทาน ิ มะยงั  ภนัเต  อาปจุฉามะ,  พะหกิุจจา  มะยงั  พะหกุะระณียา. 
 พระสงฆ์ผู้ รับคําลากล่าวคําว่า  ยสัสะทานิ  ตมุเห  กาลงั  มญัญะถะ.  
 ผู้ รักษาอโุบสถศีลรับพร้อมกนัว่า   สาธุ  ภนัเต. 
 กราบพระสงฆ์ ๓ ครัง้  เป็นอนัเสร็จพธีิ 
 
พธีิเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 เวียนเทียน  หมายถึง  การท่ีพระภิกษุ  สามเณร  อบุาสก  และอบุาสิกาประนมมือถือดอกไม้
ธูปเทียนในมือ เดินเวียนขวา  ๓ รอบในสถานท่ีสําคญัทางพระพทุธศาสนา  เช่น  อโุบสถ  ศาลาและ
เจดีย์เป็นต้น  เพ่ือระลกึถึงคณุของพระรัตนตรัย วนัสําคญันัน้มีอยู่ ๔ วนั  คือ 
 ๑. วนัมาฆบชูา 
 ๒. วนัวิสาขบชูา 
 ๓. วนัอฏัฐมีบชูา 
 ๔. วนัอาสาฬหบชูา 
 
วันมาฆบูชา 
 วนัมาฆบชูา  ตรงกบัวนัขึน้  ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ในปีท่ีเป็นอธิกมาสให้เล่ือนเป็นวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๔ เป็นวนัท่ีพระพทุธองค์ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือคําสอนท่ีเป็นอดุมการณ์ หลกัการและ
วิธีการในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาแก่พระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ ท่ีวดัเวฬวุนั  วนันีเ้รียกว่า จาตรุงค
สนันิบาต คือ การประชมุพร้อม ด้วยองค์ ๔ ประการ คือ 
 ๑. ตรงกบัวนัเพญ็เดือน ๓  
 ๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชมุพร้อมกนัโดยมิได้นดัหมาย 
 ๓. พระภิกษุล้วนเป็นพระขีณาสพได้อภิญญา 
 ๔. พระภิกษุล้วนเป็นเอหิภิกขอุปุสมัปทา 



วนัมาฆบชูานิยมเรียกอีกวนัหนึง่ว่า  “วนัพระธรรม” 
 
วันวิสาขบูชา 
 วนัวิสาขบชูา  ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ในปีท่ีเป็นอธิกมาสให้เล่ือนเป็นวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๗ เป็นวนัคล้ายวนัท่ีพระพทุธองค์ทรงประสตูิ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วนัวิสาขบชูานิยม เรียกอีก

วนัหนึง่ว่า •วนัพระพทุธเจ้าŽ  วนัท่ี ๑๕  ธนัวาคม ๒๕๔๔  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้
วนัวิสาขบชูา  เป็นวนัสําคญัสากลของโลก และวนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้ประกาศให้เป็นวนั
สมาธิโลก 
 
วันอัฏฐมีบูชา 
 วนัอฏัฐมีบชูา  ตรงกบัวนัแรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ หรือเดือน ๗ นบัถดัจากวนัวิสาขบชูาไปอีก ๗ วนั 
เป็นวนัคล้ายวนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ท่ีมกฏุพนัธนเจดีย์ เมืองกสุินารา 
 
วันอาสาฬหบูชา 
 วนัอาสาฬหบชูา ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ก่อนวนัเข้า พรรษา ๑ วนั เป็นวนัคล้ายวนัท่ี
พระพทุธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ช่ือว่า ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร  โปรดปัญจวคัคีย์ท่ีป่าอิสิปตนมฤค-
ทายวนั เมืองพาราณสี พระรัตนตรัยเกิดขึน้ครบครัง้แรกในโลกในวนันี ้วนัอาสาฬหบชูา นิยมเรียกอีก
วนัหนึง่ว่า “วนัพระสงฆ์“ 
 
วันเวียนเทยีนพงึปฏบิัติตัวอย่างไร 
 เม่ือวนัสําคญัมาถึงตัง้แต่เช้าให้เตรียมอาหารหวานคาวไปทํา บุญท่ีวดั มีการให้ทาน รักษาศีล 
และเจริญภาวนา ทําใจให้ผ่องใสตลอดทัง้วนั ระลกึนกึถึงคณุของพระรัตนตรัย ตอนเย็นให้เตรียมตวั
ดงันี ้
 ๑. ไปถึงบริเวณพธีิเวียนเทียนก่อนเวลา 
 ๒. สวดมนต์ทําวตัรเย็น นัง่สมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา 
 ๓.  เม่ือถึงเวลาอนัสมควร  คณะสงฆ์ตัง้แถวอยู่หน้าคฤหสัถ์  จดัแถวให้เรียบร้อยสวยงาม 
 ๔. จดุเทียนสําหรับใช้เวียนรอบพระเจดีย์  พระอโุบสถหรือวิหาร 
 ๕. สํารวมกาย วาจาและใจ ถือธูปเทียนเดินเวียนขวา 



 ๖. ระหว่างเดิน  สวด  อิติปิโส ฯลฯ เป็นต้น ระลกึถึงคณุของพระรัตนตรัย 
 ๗. เดินครบ ๓ รอบแล้วเอาดอกไม้ธูปเทียนไปปักไว้ในท่ีบชูาเสร็จพธีิ  
 
ปัญหาและเฉลยหมวดกุศลพธีิ 
๑. วนัสําคญัทางพระพทุธศาสนา มีก่ีวนั ?  
 ก. ๓ วนั  ข. ๔ วนั 
 ค. ๕ วนั  ง. ๖ วนั 
๒. การเวียนเทียนในวนัสําคญัทางพระพทุธศาสนาจดัเข้าในพธีิใด ?  
 ก. กศุลพธีิ  ข. ทานพธีิ 
 ค. บญุพธีิ  ง. ปกิณกพธีิ 
๓. วนัอฏัฐมีบชูา  ตรงกบัวนัอะไร ? 
 ก. วนัแสดงปฐมเทศนา  
 ข. วนัแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 ค. วนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ 
 ง. วนัปรินิพพาน 
๔. การบชูาในวนัแรม ๘ ค่ําเดือน ๖ เรียกว่า... ? 
 ก. มาฆบชูา  ข. วิสาขบชูา 
 ค. อฏัฐมีบชูา  ง. อาสาฬหบชูา 
๕. วนัไหน เรียกว่าวนัจาตรุงคสนันิบาต ?  
 ก. มาฆบชูา  ข. วิสาขบชูา 
 ค. อฏัฐมีบชูา  ง. อาสาฬหบชูา 
๖. วนัอฏัฐมีบชูา คือวนัใด ? 
 ก. วนัแรม ๘ ค่ําเดือน ๙  ข. วนัแรม ๘ ค่ําเดือน ๘ 
 ค. วนัแรม ๘ ค่ําเดือน ๖ ง. วนัแรม ๘ ค่ําเดือน ๓ 
๗. วนัเทโวโรหณะ คือวนัอะไร ?  
 ก. วนัพระเจ้าเปิดโลก  ข. วนัแสดงปฐมเทศนา 
 ค. วนัประสตูิ   ง. วนัปรินิพพาน 
๘. คําว่า “อโุบสถ“ แปลว่าอะไร ?  



 ก. การจําศีล  ข. การรักษาศีล 
 ค. การถือศีล  ง. การเข้าจํา 
๙. พธีิรักษาอโุบสถศีลเป็นเร่ืองของ...? 
 ก. กศุลพธีิ  ข. บญุพธีิ 
 ค. งานมงคล  ง. ทานพธีิ 
๑๐. พธีิรักษาอโุบสถศีล ข้อใดกล่าวถกูต้อง ?  
 ก. ประกาศองค์อโุบสถศีลแล้วอาราธนาอโุบสถศีล 
 ข. อาราธนาอโุบสถศีลแล้วประกาศองค์อโุบสถศีล 
 ค. อาราธนาอโุบสถศีลแล้วอธิษฐานอโุบสถศีล 
 ง. ถกูทกุข้อ 
๑๑. ข้อใดจดัเป็นกศุลพธีิ ? 
 ก. ถวายเทียนพรรษา  ข. ทําบญุขึน้บ้านใหม่ 
 ค. รักษาอโุบสถศีล  ง. ถวายสงัฆทาน 
๑๒. พระพทุธเจ้าตรัสรู้ตรงกบัวนัอะไร ? 
 ก. วนัมาฆบชูา   ข. วนัอาสาฬหบชูา 
 ค. วนัวิสาขบชูา  ง. วนัอฏัฐมีบชูา 
๑๓. วนัมาฆบชูาคือวนัอะไร ? 
 ก. วนัตรัสรู้   ข. วนัถวายพระเพลิง 
 ค. วนัแสดงปฐมเทศนา ง. วนัแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 
เฉลย  ๑. ข ๒. ก ๓. ค ๔. ค ๕. ก   ๖. ค ๗. ก ๘. ง ๙. ก ๑๐. ก 
 ๑๑. ค ๑๒. ค ๑๓. ง 
 
 
บทที่ ๒   
บุญพธีิ 
 
บุญพธีิ 



 พธีิทําบญุเน่ืองด้วยประเพณีในครอบครัว เก่ียวกบัชีวิตของ คนไทยทําเพ่ือเป็นสิริมงคล มีงาน
ขึน้บ้านใหม่ วนัเกิด งานตาย  เป็นต้น  แยกออกเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. ทําบญุงานมงคล 
 ๒. ทําบญุงานอวมงคล 
 ในการทําบญุทัง้ ๒ ประเภทมีผู้ เก่ียวข้องในการปฏิบตัิ ๒ ฝ่ายคือ 
 ๑.  ฝ่ายภิกษุสงฆ์   คือ ปฏิคาหกผู้ รับทาน 
 ๒.  ฝ่ายเจ้าภาพ คือ ทายกทายิกาผู้ ทําบญุ 
 
ท าบุญงานมงคล 
 เม่ือจะทําบญุงานมงคลตา่งๆ เบือ้งต้นฝ่ายเจ้าภาพต้องเตรียม การท่ีควรทําก่อนให้พร้อม
ดงัต่อไปนี ้
 ๑. อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพทุธมนต์  งานมงคลใช้คําว่า “เจริญพระพทุธมนต์“ งาน
อวมงคลใช้คําว่า “สวดพระพทุธมนต์“ นิยมกําหนดเป็นเลขค่ีไม่ต่ํากว่า ๕ รูป เว้นงานแต่งงาน นิยม
เลขคู่ 
 ๒. ตระเตรียมท่ีตัง้พระพทุธรูปพร้อมทัง้เคร่ืองบชูา  โต๊ะหมู่ชดุมี ๕ ตวับ้าง ๗ ตวับ้าง  ๙ ตวั
บ้าง 
 ๓. ตกแต่งสถานท่ีบริเวณพธีิให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๔. วงด้ายสายสิญจน์ นิยมสายสิญจน์ ๙ เส้น 
 ๕. ปลูาดอาสนะสําหรับพระสงฆ์ 
 ๖. เตรียมเคร่ืองรับรองพระสงฆ์ตามสมควร 
 ๗. ตัง้ภาชนะสําหรับทํานํา้มนต์ 
 ๘. ตระเตรียมอาหารหวานคาวและเคร่ืองไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ์ 
 เม่ือคณะสงฆ์มาถึงบริเวณพธีิแล้วควรทําดงัต่อไปนี ้
 ๑. นิมนต์พระสงฆ์นัง่บนอาสนะท่ีจดัเตรียมไว้ 
 ๒. ประเคนเคร่ืองรับรอง เช่น นํา้ชา นํา้ร้อน หรือนํา้เย็น เป็นต้น (หมากพล ูบหุร่ีไม่ต้องถวาย) 
 ๓. เม่ือได้เวลาแล้ว  จดุเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย 
 ๔. อาราธนาศีลและรับศีล 
 ๕. อาราธนาพระปริตร 



 ๖. นัง่ฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์  เม่ือพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ถึงบทมงคลสตูร 
เจ้าภาพจดุเทียนนํา้มนต์ และยกภาชนะใส่นํา้มนต์ถวายประธานสงฆ์ 
 ๗. กล่าวคําถวายภตัตาหารเป็นสงัฆทาน  ช่วยกนัประเคนภตัตาหาร 
 ๘. เจ้าภาพต้องดแูลว่าพระสงฆ์ท่านต้องการอะไรเพิม่บ้างระหว่างฉนั 
 ๙. เม่ือพระฉนัเสร็จแล้วเตรียมถวายไทยธรรม 
     ๑๐. เจ้าภาพกรวดนํา้  เม่ือประธานสงฆ์อนโุมทนาด้วยบทว่า  ยะถา วาริวะหา.... รับพรพระ ส่ง
พระกลบัเสร็จพธีิ 
 
วิธีท าบุญงานอวมงคล 
 การทําบญุงานอวมงคล  หมายถึงการทําบญุเก่ียวกบัเร่ือง การตาย หรืออทุิศส่วนบญุกศุล
ให้แก่ผู้ตาย  นิยมทํากัน ๒ อย่างคือ 
 ๑. ทําบญุหน้าศพ  คือทําบญุ  ๗ วนั เรียกว่า สตัตมวาร  ทําบญุ ๕๐ วนั ปัญญาสมาวาร 
ทําบญุ ๑๐๐ วนั เรียกว่า สตมวาร  หรือทําบญุหน้าวนัปลงศพ 
 ๒. ทําบญุอฐิั คือทําบญุปรารภวนัคล้ายวนัตายของบรรพบรุุษ ผู้ล่วงลบัไปแล้ว 
 
ท าบุญหน้าศพ 
 ฝ่ายเจ้าภาพต้องเตรียมตวัอย่างนี ้
 ๑. อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพทุธมนต์  นิยมนิมนต์เลขคู่ คือ ๘ รูป หรือ ๑๐ หรือเกินกว่านัน้ 
 ๒. ไม่ต้องตัง้ภาชนะนํา้สําหรับทํานํา้มนต์ และไม่ต้องวงด้วยสายสิญจน์ 
 ๓. เตรียมสายโยง หรือภษูาโยงต่อจากศพ  เพื่อใช้บงัสกุลุ   
 ส่วนการกระทําอย่างอ่ืนเม่ือพระสงฆ์มาถึงแล้วเหมือนกบังานมงคล  ต่างกนัตรงท่ีจดุเทียนธูป
ท่ีหน้าศพกบัโต๊ะหมู่บชูาพระ การจดุเทียนธูปนัน้นิยมจดุหน้าศพก่อน เพ่ือเป็นการเตือนให้คนตาย  
บชูาพระ รับศีล  ฟังพระสวด  ฟังพระเทศน์ หรือฟังสวดมาติกาบงัสกุลุ  ปัจจบุนันิยมจดุเทียนธูปหน้า
โต๊ะหมู่บชูาก่อนแล้วจงึจดุท่ีหน้าศพในภายหลงั 
 - ทําบญุศพ  ๗ วนั  สวดอนตัตลกัขณสตูร 
 - ทําบญุศพ  ๕๐ วนั  สวดอาทิตตปริยายสตูร 
 - ทําบญุศพ  ๑๐๐ วนั  สวดธรรมนิยามสตูร 
 ทําบญุศพในวาระอ่ืนนอกจากนีแ้ล้วแต่หวัหน้านําสวด หรือตามความประสงค์ของเจ้าภาพ 



ท าบุญอัฐิ   
 ฝ่ายเจ้าภาพ  การเตรียมงานต่างๆ เหมือนกบังานทําบญุหน้าศพ  ต่างกนัตรงท่ีต้องเตรียมอฐิั
หรือภาพผู้ตายตัง้ไว้ด้วย  วางไว้ต่างหากจากโต๊ะหมู่บชูาในท่ีอนัสมควร  มีด้ายสายสิญจน์พนัรอบ อฐิั
หรือรูปภาพผู้ล่วงลบัไปแล้ว เพ่ือใช้สําหรับบงัสกุลุ 
 ฝ่ายคณะสงฆ์  บทสวดท่ีใช้ไม่นิยมสวดอนตัตลกัขณสตูร  อาทิตตปริยายสูตร และธรรมนิยาม
สตูร  ให้สวดบทอ่ืนนอกจากบทนี ้ หรือสวดตามความประสงค์ของเจ้าภาพ 
 
ปัญหาและเฉลยหมวดบุญพธีิ 
๑. บญุพธีิ แบ่งออกเป็นก่ีประเภท ?  
 ก. ๒ ประเภท   ข. ๓ ประเภท 
 ค. ๔ ประเภท   ง. ๕ ประเภท 
๒. เจ้าภาพพงึจดุเทียนนํา้มนต์ เม่ือพระสงฆ์สวดถึงบทอะไร ?  
 ก. รัตนสตูร   ข. กรณียเมตตปริตร 
 ค. โพชฌงัคปริตร  ง. มงคลสตูร 
๓. การทําบญุในงานอะไร  เจ้าภาพไม่ต้องตัง้ภาชนะนํา้มนต์และไม่ต้องวงสายสิญจน์ ? 
 ก. งานทําบญุอาย ุ  ข. งานทําบญุศพ ๗ วนั 
 ค. งานทําบญุขึน้บ้านใหม่ ง. งานฉลองพระบวชใหม่  
๔. การจดัโต๊ะหมู่บชูาหมู่ ๗ ใช้แจกนัและพานดอกไม้เท่าไร ?  
 ก. แจกนั ๒ พาน ๒  ข. แจกนั ๔ พาน ๒ 
 ค. แจกนั ๔ พาน ๕    ง. แจกนั ๔ พาน ๖ 
๕. งานในข้อใด ไม่จดัอยู่ในบญุพธีิ ?  
 ก. รักษาอโุบสถศีล  ข. งานมงคล 
 ค. ทําบญุขึน้บ้านใหม่  ง. งานมงคลสมรส 
๖. ในงานบญุพธีิ  ข้อใดไม่ใช่เคร่ืองรับรองพระสงฆ์ ?        
 ก. นํา้ชา   ข. หมากพล ู
 ค. กระโถน   ง. อาสนะ 
๗. “สวดพระพทุธมนต์“ ใช้สําหรับงานประเภทใด ?   
 ก. งานมงคล   ข. งานทําบญุขึน้บ้านใหม่ 



 ค. งานอวมงคล  ง. งานทําบญุอาย ุ
๘. งานมงคลทกุประเภท นิยมใช้สายสิญจน์ก่ีเส้น ?  
 ก. ๓ เส้น   ข. ๕ เส้น 
 ค. ๗ เส้น   ง. ๙ เส้น 
๙. เจ้าภาพพงึกรวดนํา้  เม่ือพระสงฆ์อนโุมทนา เร่ิมคําว่า...?  
 ก. ยะถา  วาริวะหา...  ข. สพัพีติโย... 
 ค. ภะวะต ุสพัพะมงัคะลงั.. ง. สะทา โสตถี... 
๑๐. เจ้าภาพพงึจดุเทียนนํา้มนต์ เม่ือพระสงฆ์สวดถึงบทไหน ?   
 ก. ยงักิญจิ วิตตงั...  ข. เมตตญัจะ... 
 ค. โพชฌงัโค...   ง. อะเสวะนา  จะ... 
๑๑. การเจริญพระพทุธมนต์  ใช้สําหรับงานเช่นใด ?  
 ก. งานอวมงคล  ข. งานศพ 
 ค. งานมงคล   ง. งานทําบญุวนัสารท 
๑๒. ข้อใด ไม่ใช่พธีิทําบญุงานมงคล ? 
 ก. งานทําบญุขึน้บ้านใหม่ ข. งานบวช 
 ค. งานทําบญุอาย ุ  ง. งานทําบญุอฐิั 
๑๓. ข้อใดไม่จดัอยู่ในงานบญุพธีิ ? 
 ก. การถืออโุบสถศีล  ข. งานทําบญุอฐิั 
 ค. งานทําบญุขึน้บ้านใหม่ ง. งานมงคลสมรส 
๑๔. การทําบญุในวนัคล้ายวนัเกิด จดัเข้าในหมวดพธีิใด ? 
 ก. กศุลพธีิ   ข. บญุพธีิ 
 ค. ทานพธีิ   ง. ปกิณกพธีิ 
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บทที่ ๓   
ทานพธีิ 



 
ทานพธีิ 
 พธีิกรรมถวายทานต่างๆ เรียกว่า ทานพธีิ  การถวายทาน  คือการให้วตัถหุรือสิ่งของท่ีควรให้
ด้วยความเต็มใจ  ในทางพระพทุธศาสนาเรียกวตัถท่ีุควรให้นีว้่า  ทานวตัถ ุมี ๑๐ อย่างคือ 
 ๑. ภตัตาหาร 
 ๒. นํา้รวมทัง้เคร่ืองด่ืมอนัสมควรแก่สมณบริโภค 
 ๓. เคร่ืองนุ่งห่ม 
 ๔. ยานพาหนะ  สงเคราะห์ปัจจยัค่าโดยสารเข้าด้วย 
 ๕. มาลาดอกไม้และเคร่ืองบชูาชนิดต่าง ๆ  
 ๖. ของหอม  หมายถึงธูปเทียนบชูาพระ 
 ๗. เคร่ืองลบูไล้ หมายถึงเคร่ืองสขุภณัฑ์สําหรับชําระร่างกายให้สะอาดมีสบู่เป็นต้น 
 ๘. เคร่ืองนอนอนัสมควรแก่สมณะ 
 ๙. ท่ีอยู่อาศยั 
 ๑๐. เคร่ืองสําหรับให้แสงสว่างทกุชนิดมีตะเกียง  หลอดไฟ เป็นต้น 
การถวายทาน 
 การถวายทานในพระพทุธศาสนานัน้มีอยู่ ๒ อย่าง คือ 
 ๑. ปาฏิบคุลิกทาน  ทานท่ีถวายเจาะจงรูปนัน้รูปนี ้
 ๒. สงัฆทาน ทานท่ีถวายไม่เจาะจง  มอบถวายเป็นของส่วนรวมแก่สงฆ์  
 การถวายทาน ๒ อย่างนี ้การถวายสงัฆทานช่ือว่าได้บญุมากกว่าปาฏิบคุลิกทาน เพราะทําให้
ผู้ถวายมีใจใหญ่ ใจกว้าง 
 
เวลาของการถวายทาน 
 เวลาเก่ียวกบัการถวายทานมีอยู่ ๒ อย่าง คือ 
 ๑. กาลทาน  หมายถึงทานท่ีถวายได้เฉพาะกาลเท่านัน้  เช่น  กฐินทาน 
 ๒. อกาลทาน  หมายถึงทานท่ีถวายไม่เน่ืองด้วยกาลเวลา  คือมีความประสงค์จะถวายตอน
ไหนก็ได้แล้วแต่ศรัทธา 
ระเบียบพธีิถวายทาน 
 ๑. มีความตัง้ใจจะถวายจริง ๆ  



 ๒. ตระเตรียมสิ่งของท่ีจะถวายให้พร้อม 
 ๓. เผดียงสงฆ์ คือ แจ้งความประสงฆ์ท่ีจะถวายทานนัน้ๆ ให้สงฆ์ทราบและนดัหมายเวลาให้
พร้อม 
 ๔. เม่ือคณะสงฆ์และผู้ถวายทานพร้อมแล้วพงึปฏิบตัิดงันี ้
    -  เจ้าภาพจดุเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย 
    -  อาราธนาศีลและรับศีล 
    -  กล่าวคําถวายสงัฆทาน 
    -  ถ้าเป็นของควรประเคนก็ประเคน ถ้าเป็นรถถวายพวง 
      กญุแจ ถ้าเป็นเสนาสนะใหญ่โต  หลัง่นํา้ลงบนมือประธานสงฆ์ 
    -  คณะสงฆ์อนโุมทนาให้พรเป็นภาษาบาลี 
 ๕. เจ้าภาพเม่ือคณะสงฆ์อนโุมทนาให้กรวดนํา้ และประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบ ๓ 
ครัง้ เป็นอนัเสร็จพธีิ 
 
ค าถวายสังฆทาน 
 อิมานิ  มะยงั ภนัเต,  ภตัตานิ,  สะปะริวารานิ,  ภิกขสุงัฆสัสะ,  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภนั
เต,  ภิกขสุงัโฆ,  อิมานิ,  ภตัตาน,ิ  สะปะริวารานิ,  ปฏิคคณัหาต,ุ อมัหากงั,  ทีฆะรัตตงั,  หิตายะ,  
สขุายะ,  นิพพานายะ  จะ. 
 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ เจริญ,  ข้าพเจ้าทัง้หลาย,  ขอน้อมถวาย, ภตัตาหาร,  พร้อมด้วยบริวาร
ทัง้หลายเหล่านี,้ แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ, ภตัตาหาร,  พร้อมด้วยบริวารทัง้หลาย
เหล่านี,้  ของข้าพเจ้าทัง้หลาย,  เพ่ือประโยชน์,  เพ่ือความสขุ, และเพ่ือมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า
ทัง้หลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ  
 หมายเหต ุ ให้เปล่ียนเฉพาะคําท่ีขีดเส้นใต้ 
 ๑. มะตะกะภตัตานิ  มตกภตัตาหาร 
 ๒. สะลากะภตัตาน ิ  สลากภตัร 
 ๓. ตณัฑลุานิ   ข้าวสาร 
 ๔. วสัสิกะสาฏิกานิ  ผ้าอาบนํา้ฝน 
 ๕. วสัสาวาสิกะจีวะรานิ ผ้าจํานําพรรษา 
 ๖. ปังสกุลูะจีวะรานิ  ผ้าบงัสกุลุจีวร 



 
คําถวายผ้ากฐิน 
 อิมงั  มะยงั  ภนัเต,  สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทสุสงั,   สงัฆสัสะ,   โอโณชะยามะ,    สาธุ   
โน   ภนัเต,    สงัโฆ,   อิมงั  สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทสุสงั, ปะฏิคคณัหาต,ุ ปะฏิคคะเหตวา  จะ, 
อิมินา  ทสุเสนะ,  กะฐินงั,  อตัถะระต,ุ  อมัหากงั,  ฑีฆะรัตตงั,  หิตายะ, สขุายะ, นิพพานายะ  จะ. 
 ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ เจริญ,  ข้าพเจ้าทัง้หลาย,  ขอน้อมถวาย, ผ้ากฐินจีวร,  พร้อมด้วยบริวาร
ทัง้หลายเหล่านี,้  แด่พระภิกษุสงฆ์,  ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับผ้ากฐินจีวร,  พร้อมด้วยบริวารทัง้หลาย
เหล่านี,้ ของข้าพเจ้าทัง้หลาย, ครัน้รับแล้ว, จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี,้   เพ่ือประโยชน์, เพ่ือความสขุ, 
และเพ่ือมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้า ทัง้หลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ     
ปัญหาและเฉลยหมวดทานพธีิ 
๑. ข้อใดไม่ใช่ทานวตัถ ุ?  
 ก. ท่ีดิน  ข. รถยนต์ 
 ค. ภตัตาหาร  ง. มาลยัและดอกไม้ 
๒. ปาฏิบคุลิกทาน  หมายถึงการถวายทานเช่นไร ?   
 ก. ถวายแก่สงฆ์   
 ข. ถวายพร้อมๆกนั 
 ค. ถวายเจาะจงพระท่ีนบัถือ  
 ง. ถวายทัว่ไปไม่เจาะจง 
๓. ท่ีกล่าว “เผดียงสงฆ์“ หมายถึง.. ?  
 ก. ประเคนของพระ  ข. กราบพระ 
 ค. อาราธนาพระ  ง. แจ้งความประสงค์ให้ทราบ 
๔. กฐินทาน จดัเป็นทานเช่นไร ?  
 ก. กาลทาน   ข. ปาฏิปคุลิกทาน 
 ค. ธรรมทาน   ง. ไม่มีข้อถกู 
๕. การถวายทานเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึง่ เรียก...?  
 ก. อามิสทาน   ข. ปาฏิบคุลิกทาน 
 ค. วตัถทุาน   ง. สงัฆทาน 



๖. ทานประเภทใด พระพทุธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก ?  
 ก. ปาฏิบคุลิกทาน  ข. กาลทาน 
 ค. สงัฆทาน   ง. ธรรมทาน 
๗. กาลทาน คือทานเช่นใด ?  
 ก. ผ้าป่า   ข. ภตัตาหาร 
 ค. สงัฆทาน   ง. กฐินทาน 
๘. การถวายทานในข้อใด จดัเข้าในปาฏิบคุลิกทาน ?   
 ก. สมหวงัพาเพ่ือนไปถวายสงัฆทานท่ีวดั 
 ข. หงส์ฟ้าตกับาตรทกุเช้า 
 ค. มะลิถวายอาหารพระท่ีตนนบัถือ 
 ง. ตะวนัทําบญุเลีย้งพระสงฆ์ท่ีบ้าน 
๙. การถวายสงัฆทาน หมายถึงข้อใด ? 
 ก. ถวายทานเจาะจงเจ้าอาวาส 
 ข. ถวายภตัตาหารพระท่ีรู้จกักนั 
 ค. ทําบญุเลีย้งพระโดยไม่เจาะจง 
 ง. ถวายยาแก่ภิกษุอาพาธรูปหนึง่ 
๑๐. ทานวตัถจํุาแนกไว้ก่ีประการ ? 
 ก. ๘ ประการ   ข. ๙ ประการ 
 ค. ๑๐ ประการ  ง. ๑๒ ประการ 
 
เฉลย ๑. ก. ๒. ค ๓. ง ๔. ก ๕. ข  
 ๖. ค ๗. ง ๘. ค ๙. ค ๑๐. ค 
 
บทที่ ๔   
ปกณิกพธีิ 
 
ปกณิกพธีิ 
 พธีิกรรมทัว่ๆ ไปท่ีชาวพทุธนิยมกนั   แต่ยงัไม่จดัเป็นหมวด หมู่มี  ๕  ประเภท  คือ  



 ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ 
 ๒. วิธีประเคนของพระ 
 ๓. วิธีทําหนงัสืออาราธนาและทําใบปวารณาถวายจตปัุจจยั 
 ๔. วิธีอาราธนาศีล  อาราธนาพระปริตร  อาราธนาธรรม 
 ๕. วิธีกรวดนํา้ 
 
วิธีแสดงความเคารพพระ 
 การแสดงความเคารพพระ  มีจดุมุ่งหมายเพื่อแสดงให้รู้ว่า  ตนมีความเคารพนบัถือด้วยกาย
และใจจริงๆ ชาวพทุธยกฐานะของพระไว้ในชัน้สงูเป็นผู้ควรแก่การเคารพบชูา  พระในท่ีนีไ้ด้แก่ 
 ๑. พระพทุธรูป พระสถปู  พระเจดีย์เป็นต้น 
 ๒. พระภิกษุ  และสามเณร  ผู้ทรงเพศอนัสงูส่ง 
วิธีแสดงความเคารพพระมี ๓ วิธี  คือการประนมมือ ๑  การไหว้ ๑  การกราบ ๑ 
 
การประนมมือ 
 การประนมมือ คือ การยกมือทัง้สองข้างขึน้ประนมคล้ายๆ ดอกบวัตมูอยู่ระหว่างอกเฉียง ๔๕ 
องศา แขนทัง้สองแนบลําตวัเป็นการแสดงความเคารพเวลาพระสวดมนต์  ฟังพระธรรมเทศนา  เป็น
ต้น ทัง้ชายและหญิงทําเหมือนกนัตรงกบัภาษาบาลีว่า “อญัชลี“ 
 
การไหว้ 
 การไหว้ คือ การยกมือท่ีประนมแล้ว พร้อมกบัก้มหน้าลงเล็กน้อยให้นิว้หวัแม่มือทัง้สองอยู่
ระหว่างคิว้  ปลายนิว้ชีจ้รดหน้า ผาก  ใช้แสดงความเคารพพระเวลาท่านยืนหรือนัง่เก้าอีเ้ป็นต้น ทัง้

ชายและหญิงทําเหมือนกนัตรงกบัภาษาบาลีว่า •วนัทาŽ  หรือ •นมสัการŽ  
 
การกราบ 
 การกราบ  คือ การแสดงความเคารพอย่างสงูสดุ  ต่อบคุคล ท่ีเราเคารพนบัถือย่างสงูสดุ โดย
การให้อวยัวะทัง้ ๕  จรดกบัพืน้ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือ ๒ เข่า ๒ เรียกว่า “กราบแบบเบญจางค-
ประดษิฐ์” 
 ผู้ชายนัง่ท่าเทพบตุร คือ ให้นัง่คกุเข่าตัง้ฝ่าเท้าชนัขึน้ใช้นิว้เท้าพบัยนัพืน้นัง่ทบัลงบนส้นเท้าทัง้



คู่  หมอบกราบให้หน้าฝากจรด พืน้  วางฝ่ามือแบราบห่างกนัหนึง่ฝ่ามือ  ก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรด 
พืน้ในระหว่างฝ่ามือทัง้สอง  ข้อศอกต่อกบัหวัเข่า   
 ผู้หญิงนัง่ท่าเทพธิดา คือ นัง่คกุเข่าราบ ไม่ชนัเท้าอย่างผู้ชาย  เวลากราบหมอบกราบเหมือน
ผู้ชาย  ศอกสองข้างขนาบเข่าจงึตรง กบัภาษาบาลีว่า “อภิวาท“ 
วิธีประเคนของพระ 
 ประเคน หมายถึง  การถวายของพระหรือการส่งของให้พระ ให้ถึงมือ  การประเคนท่ีถกูต้อง
นัน้ต้องประกอบด้วยองค์ ๕  คือ  
 ๑. ของท่ีจะถวายนัน้ต้องไม่หนกัและใหญ่เกินไป  คนเดียวพอ ยกขึน้ได้ 
 ๒. ผู้ถวายต้องอยู่ในหตัถบาส  คือไม่ใกล้หรือไกลเกินไป 
 ๓. เวลาถวายต้องยกของให้พ้นจากพืน้ ไม่เสือกไสไปกบัพืน้ 
 ๔. ต้องถวายด้วยความเคารพ 
 ๕. เม่ือถวายเสร็จแล้วต้องไหว้  ๑ ครัง้ 
วิธีทําหนงัสืออาราธนา  และใบปวารณาถวายจตปัุจจยั 
 อาราธนา หมายถึง การนิมนต์หรือการเชือ้เชิญให้พระไปประกอบพธีิกรรมต่างๆ ในสมยัก่อน
นิมนต์ด้วยวาจา  แต่ปัจจบุนันิยมทําเป็นหนงัสืออาราธนา หรือฎีกานิมนต์พระต้องระบจํุานวนพระ - 
งาน - สถานท่ี - วนั - เดือน - ปี - เวลา - เอารถมารับ - ส่ง  เป็นต้น มีตวัอย่างดงันี ้
 เม่ือท่านเจ้าภาพถวายเคร่ืองไทยธรรมแล้วนิยมถวายปัจจยัด้วย  ในการถวายปัจจยันัน้ต้องทํา
เป็นใบปวารณาและใส่ในซองถวายพร้อมกบัไทยธรรม  
 ไวยาวจักร  หมายถึง  คนท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ให้มีหน้าท่ีดแูลรักษาทรัพย์สินของ
วดั  
 กปัปิยการก  หมายถึง  คนท่ีปฏิบตัิพระ ลกูศิษย์พระ 
 
การอาราธนาศีล 
 อาราธนาศีล  คือการขอให้พระให้ศีลก่อนท่ีจะประกอบพธีิกรรม  เช่น การถวายทาน  เป็นต้น  
เม่ือเจ้าภาพจดุเทียนธูปบชูาพระเสร็จแล้ว  ต้องอาราธนาศีลรับศีลก่อนเพ่ือความบริสทุธ์ิ กายและ
วาจา  คําอาราธนาศีล ๕ 
 มะยงั  ภนัเต   วิสงุ  วิสงุ  รักขะณตัถายะ,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ. 
 ทตุิยมัปิ   มะยงั   ภนัเต   วิสงุ    วิสงุ   รักขะณตัถายะ,   ติสะระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  



ยาจามะ. 
 ตะติยมัปิ    มะยงั   ภนัเต   วิสงุ  วิสงุ   รักขะณตัถายะ,  ติสะระเณนะ  สะหะ,  ปัญจะ  สีลานิ  
ยาจามะ. 
 
การอาราธนาพระปริตร 
 อาราธนาพระปริตร  คือ  การเชือ้เชิญหรือนิมนต์พระสงฆ์ ให้เจริญพระพทุธมนต์  หรือสวด
พระพทุธมนต์ เช่น สวดเจ็ดตํานาน  หรือสิบสองตํานาน  เป็นต้น  
 
ค าอาราธนาพระปริตร 
 วิปัตติปะฏิพาหายะ,  สพัพะสมัปัตติสิทธิยา, 
 สพัพะทกุขะวินาสายะ,   ปะริตตงั  พรูถะ  มงัคะลงั, 
 วิปัตติปะฏิพาหายะ,      สพัพะสมัปัตติสิทธิยา, 
 สพัพะภะยะวินาสายะ,    ปะริตตงั  พรูถะ  มงัคะลงั, 
 วิปัตติปะฏิพาหายะ,  สพัพะสมัปัตติสิทธิยา, 
 สพัพะโรคะวินาสายะ,    ปะริตตงั  พรูถะ  มงัคะลงั. 
การอาราธนาธรรม 
 อาราธนาธรรม  คือ การเชือ้เชิญหรือนิมนต์พระให้แสดง ธรรมเพ่ือเป็นการเคารพต่อพระธรรม
ก่อนท่ีพระจะเทศน์  จงึกล่าวคําอาราธนาธรรมดงัต่อไปนี ้
 พรัหมา   จะ  โลกาธิปะตี   สหมัปะติ, 
 กตัอญัชะลี   อนัธิวะรัง   อะยาจะถะ, 
 สนัตีธะ   สตัตาปปะระชกัขะชาติกา, 
 เทเสต ุ  ธมัมงั  อนกุปัปิมงั   ปะชงั. 
 
การกรวดน า้ 
 การกรวดนํา้ คือ การอทุิศส่วนบญุให้แก่ผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้วหลงัจากการทําบญุ จดุประสงค์ของ
การกรวดนํา้มีอยู่ ๓ อย่างคือ 
 ๑. เป็นการอทุิศส่วนบญุให้แก่ผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว ท่ีมีพระคณุต่อเรา มีคณุพอ่คณุแม่เป็นต้น 
เพ่ือแสดงความกตญัํตู่อท่าน 



 ๒. เป็นการตัง้ความปรารถนา คือ ด้วยบญุท่ีเราได้ทําไว้ดีแล้ว นีข้อให้เรามีร่างกายท่ีแข็งแรง
ได้บรรลมุรรคผลนิพพานเป็นต้น 
 ๓. เป็นการแสดงกิริยาให้ของท่ีใหญ่เกินไปท่ีจะยกได้ ต้องหลัง่นํา้ใส่มือผู้ รับ 
 
วิธีกรวดน า้ 
 ๑. เตรียมนํา้ท่ีสะอาดใส่ในภาชนะไว้พอสมควรจะเป็นแก้ว  หรือขนัก็ได้ 
 ๒. พอพระสงฆ์เร่ิมบทว่า  ยะถา  วาริวะหา  ก็เร่ิมกรวดนํา้  นกึถึงบญุอทุิศให้แก่ผู้ ท่ีล่วงลบัไป
แล้ว 
 ๓. พอพระสงฆ์รับบทว่า สพัพีติโย  ให้รินนํา้ท่ีเหลือลงให้หมด  นัง่ประนมมือรับพร 
 ๔. เอานํา้ท่ีกรวดไปเทลงท่ีโคนต้นไม้ 
 ๕. ถ้าไม่มีนํา้ให้ทําใจให้เป็นสมาธิแล้วอทุิศบญุให้  โดยการนกึถึงหน้าหรือช่ือของผู้ ท่ีล่วงลบั
ไปแล้ว 
 
ค ากรวดน า้แบบย่อ 
 อิทงั  เม  ญาตีนงั  โหต ุ สขุิตา  โหนต ุ ญาตะโย. 
 ขอบญุนีจ้งสําเร็จแก่ญาติทัง้หลายของข้าพเจ้า  ขอญาติทัง้หลายของข้าพเจ้า  จงเป็นสขุๆ 
เถิด.. 
 
ปัญหาและเฉลยหมวดปกณิกะ 
๑. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงการ กราบเช่นไร ?  
 ก. กราบครบองค์ ๕  ข. กราบ ๓ ครัง้ 
 ค. กราบ ๕ ครัง้  ง. ก. และ ข. ถกู 
๒. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อภิวาท ?  
 ก. การไหว้   ข. การกราบพระ 
 ค. การน้อมศีรษะ  ง. การประนมมือ 
๓. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อญัชลี ?  
 ก. การไหว้   ข. การกราบพระ 
 ค. การน้อมศีรษะ  ง. การประนมมือ 



๔. กิริยาเช่นไร เรียกว่า นมสัการ ?  
 ก. การไหว้   ข. การกราบพระ 
 ค. การน้อมศีรษะ  ง. การประนมมือ 
๕. กปัปิยการก หมายถึงใคร ?   
 ก. เจ้าภาพ   ข. พระสงฆ์ 
 ค. ผู้ปฏิบตัิพระ  ง. เจ้าอาวาส 
๖. คํากรวดนํา้แบบสัน้  ควรใช้อย่างไร ? 
 ก. อทิงั  เม  ญาตีนงั  โหต ุ  
 ข. ยงักญัจิ  กสุะลงั  กมัมงั 
 ค. อิมินา  ปญุญกมัเมนะ  
 ง. ปญุญสัสิทานิ  กะตสัสะ 
๗. การกรวดนํา้มุ่งประโยชน์อะไร ?  
 ก. อทุิศส่วนบญุ  ข. แสดงความเคารพ 
 ค. ตัง้จิตอธิษฐาน  ง. เพ่ือให้เทวดารับรู้  
๘.  การกรวดนํา้ในพธีิทําบญุ  ต้องทําในเวลาใด ? 
 ก. เม่ือพระว่า  ยถา  วาริวะหา..... 
 ข. เม่ือพระรับ  สพัพีติโย..... 
 ค. เม่ือพระขดั  สคัเค... 
 ง. เม่ือพระอนโุมทนาเสร็จแล้ว 
 
เฉลย ๑. ก ๒. ข ๓. ง ๔. ก ๕. ค ๖. ก ๗. ก ๘. ก 
 
 
เบญจศีล - เบญจธรรม 
 
บทน า 
 บรรดามนษุย์ผู้ เกิดมาในโลกนี ้ ย่อมมีรูปร่างความประพฤติ แตกต่างกนัไปต่างๆนานา  เช่น  
รูปร่างงามบ้าง  รูปร่างทรามบ้าง ความประพฤติดีบ้าง ความประพฤติเลวบ้าง เป็นต้น นกัปราชญ์มี



พระพทุธเจ้า เป็นต้น จงึได้กําหนดแบบแผน สําหรับเป็นหลกัในการปรับปรุงความประพฤติของมนษุย์ 
เรียกว่า ศีล  เพื่อให้มนษุย์ได้ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างสม่ําเสมอเว้นจากการเบียดเบียนซึง่กนัและ
กนั  ข้อท่ีท่านได้บญัญตัิเป็นเบือ้งต้นมีองค์ ๕  คือ 
 ๑. เว้นจากการฆ่าสตัว์ 
 ๒. เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 
 ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ๔. เว้นจากการกล่าวคําเท็จ 
 ๕. เว้นจากการด่ืมนํา้เมาคือสรุาและเมรัย 
องค์แห่งศีลข้อหนึง่ ๆ เรียกว่า สิกขาบท ศีล ๕ ข้อจึงเป็นสิกขาบท ๕ ประการ รวมเรียกว่า เบญจศีล 
 เบญจศีลมีกลัยาณธรรมเป็นของคู่กนั  กลัยาณธรรม  ได้แก่  ความประพฤติท่ีเป็นส่วนดีงาม  
เป็นเคร่ืองอดุหนนุศีลให้ผ่องใสขึน้ มี ๕ ข้อคือ 
 ๑. เมตตากรุณา   คู่กบัศีลข้อท่ี ๑ 
 ๒. สมัมาอาชีวะ   คู่กบัศีลข้อท่ี ๒   
 ๓. ความสํารวมในกาม  คู่กบัศีลข้อท่ี ๓     

๔. มีความสตัย์   คู่กบัศีลข้อท่ี ๔   
 ๕. ความมีสติรอบคอบ  คู่กบัศีลข้อท่ี ๕   
สรุป ศีลแปลว่าปกติหรือกิริยาท่ีเว้นตามข้อห้าม  
 
เบญจศีล 
สิกขาบทท่ี ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการคือ  การฆ่า  การทําร้ายร่างกาย และการทรกรรม   การบญัญตัิ
สิกขาบทนี ้เพง่เมตตาจิตเป็นใหญ่ 
สิกขาบทท่ี ๒ มีข้อห้าม ๓ ประการ  คือ โจรกรรม  อนโุลมโจรกรรม  และฉายาโจรกรรม    การ
บญัญตัิสิกขาบทนี ้มุ่งความประพฤติชอบธรรมในทรัพย์ของผู้ อ่ืน 
สิกขาบทท่ี ๓ มีข้อห้ามมิให้ประพฤติผิดในกามทัง้หญิงและชาย การบญัญตัิสิกขาบทนีมุ้่งความ
ประพฤติมิให้ผิดประเวณีเป็นใหญ่ 
สิกขาบทท่ี ๔ มีข้อห้าม ๓ ประการ คือ มสุา อนโุลมมสุา  และปฏิสสวะ การบญัญตัิสิกขาบทนี ้มุ่ง
ความสตัย์เป็นใหญ่ 
สิกขาบทท่ี ๕ มีข้อห้าม ๒ ประการ คือ ด่ืมนํา้เมา และเสพของมึนเมาอ่ืนๆ  การบญัญตัิสิกขาบทนี ้  



มุ่งมิให้เสียความสําราญและความดี 
 
วิรัต ิ
 ผู้ปฏิบตัิตามสิกขาบททัง้ ๕ ย่อมมีวิรัติ คือ ความละเว้นจากข้อห้าม ๓ ประการ  ตามภมูิของผู้
ปฏิบตัิคือ 
 ๑. สมัปัตตวิรัติ       เว้นจากวตัถท่ีุจะพงึล่วงอนัมาถึงเฉพาะหน้า 
 ๒. สมาทานวิรัติ     เว้นด้วยอํานาจการถือเป็นกิจวตัร 
 ๓. สมจุเฉทวิรัติ      เว้นด้วยการตดัขาดไม่ทําอย่างนัน้เป็นปกติ 
เบญจธรรม 
สิกขาบทท่ี ๑   มีเมตตากรุณา  เผ่ือแผ่ความสขุและช่วยเหลือ ผู้ อ่ืนให้พ้นทกุข์ 
สิกขาบทท่ี ๒ มีสมัมาอาชีวะ  หมัน่ประกอบการเลีย้งชีพในทาง ท่ีชอบ 
สิกขาบทท่ี ๓ มีความสํารวมในกาม  ๒ ประการคือ 
  ๑. สทารสนัโดษ  ความยินดีด้วยภรรยาของตน สําหรับชาย 
  ๒. ปติวตัร ความจงรักในสามีของตนสําหรับหญิง 
สิกขาบทท่ี ๔ มีความสตัย์  โดยอาการ ๔ คือ 
   ๑. ความเท่ียงธรรมในหน้าท่ี 
   ๒. ความซื่อตรงต่อมิตร 
   ๓. ความจงรักภกัดีในเจ้าของตน 
   ๔. ความกตญัํใูนท่านผู้ มีพระคณุ 
สิกขาบทท่ี ๕ มีสติรอบคอบ  โดยอาการ ๔  
   ๑. รู้จกัประมาณในการบริโภค 
   ๒. ไม่เลินเล่อในการงาน 
   ๓. มีสมัปชญัญะในการประพฤติตน 
   ๔. ไม่ประมาทในธรรม 
 รายละเอียดของสิกขาบททัง้หมดเหล่านี ้ จกัได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป 
 
การสมาทานศีล  
 การสมาทานศีล หมายถึงการตัง้ใจรับเอาศีลทัง้ ๕ ข้อมารักษาด้วยดี ด้วยการสมาทาน ๒ 



อย่างคือ 
 ๑. ปัจเจกสมาทาน  การสมาทานเป็นข้อ ๆ หากข้อใดข้อหนึง่ขาดก็ยงัเหลือข้ออ่ืน 
 ๒. เอกชัฌสมาทาน  การสมาทานทกุข้อรวมกนั เม่ือข้อใดข้อหนึง่ขาดก็เป็นอนัขาดทกุข้อ 
(ตอนอาราธนาศีลให้ตดัคําว่า วิสงุ วิสงุ รักขะณตัถายะ ออกไป) 
 หมายเหต ุ
 ๑. ศีล ๕ เรียกว่า นิจศีล สําหรับสาธุชนทัว่ไป 
 ๒. ศีล ๘ หรืออโุบสถศีล สําหรับอบุาสกอบุาสิกา 
 ๓. ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร 
 ๔. ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ 
 ๕. ศีล ๓๑๑ สําหรับภิกษุณี  
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมความเบือ้งต้น 
๑. รูปพรรณสณัฐานของคน....?  
 ก. เลือกได้อย่างใจ  ข. เลือกตามใจหวงัไม่ได้ 
 ค. ขึน้อยู่กบัชาติกําเนิด ง. ขึน้อยู่กบัวงศ์ตระกลู 
๒. คนขีเ้หร่ แต่นิสยัดี เปรียบได้กบัดอกไม้ชนิดใด ?  
 ก. สีไม่สวย แต่มีกลิ่นหอม  
 ข. สีสวย  แต่ไร้กลิ่นหอม 
 ค. สีก็สวย ทัง้กลิ่นก็หอม    
 ง. สีก็ไม่สวย ทัง้กลิ่นก็ไม่หอม 
๓. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง ?  
 ก. ให้ไม่เบียดเบียน  ข. ให้อยู่เป็นสขุ 
 ค. ให้มีสติปัญญา  ง. ถกูทกุข้อ 
๔. คนไม่มีศีล รู้ได้อย่างไร ?  
 ก. มกัฆ่าสตัว์ ลกัทรัพย์ ข. มกัประพฤติผิดในกาม 
 ค. มกัพดูเท็จ  ด่ืมสรุา  ง. ถกูทกุข้อ 
๕. องค์แห่งศีลอย่างหนึง่ๆ เรียกว่าอะไร ?  
 ก. เบญจศีล  ข. เบญจธรรม 



 ค. สิกขาบท  ง. สมาทาน 
๖. ข้อใด เป็นอานิสงส์สงูสดุของศีลท่ีไม่ขาด ไม่ด่างพร้อย ?  
 ก. มีรูปสวย  ข. รวยทรัพย์ 
 ค. มีมารยาทดี  ง. ได้เข้าถึงพระนิพพาน 
๗. การจะรักษาศีลให้บริบรูณ์ ต้องมีอะไรเป็นเคร่ืองสนบัสนนุ ? 
 ก. วิรัติ   ข. สจุริต 
 ค. กลัยาณมิตร ง. กลัยาณธรรม 
๘. อาการเช่นไร เรียกว่า การรักษาศีล ?  
 ก. การละเมิดข้อห้าม  ข. การงดเว้นจากข้อห้าม 
 ค. การวางเฉยต่อข้อห้าม ง. การถือศีลท่ีวดั 
๙. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของศีล ?  
 ก. ความสํารวม ข. ความสงบ 
 ค. เจตนางดเว้น ง. ความไม่ล่วงละเมิด 
๑๐. คําว่า เบญจศีล เป็นศีลสําหรับใคร ?  
 ก. พระภิกษุ  ข. สามเณร 
 ค. คนทัว่ไป  ง. คนถืออโุบสถศีล 
๑๑. เบญจศีล เรียกอีกอย่างหนึง่ว่าอะไร ?  
 ก. นิจศีล  ข. อนิจศีล  
 ค. อโุบสถศีล  ง. ถกูทกุข้อ 
๑๒. มนษุยธรรม ตรงกบัศีลในข้อใด ?  
 ก. ศีล ๕  ข. ศีล ๘ 
 ค. ศีล ๑๐   ง. ศีล ๒๒๗  
๑๓. คนเร่ิมทําความดี ควรมีศีลเป็นหลกั เพราะเหตใุด ? 
 ก. เพราะควรรักษาศีลก่อนให้ทาน 
 ข. เพราะศีลเป็นเหตใุห้เกิดโภคทรัพย์ 
 ค. เพราะศีลนําความสขุมาให้ตราบเท่าชรา 
 ง. เพราะศีลเป็นบรรทดัให้คนประพฤติดี 



๑๔. อะไรเป็นเคร่ืองสนบัสนนุศีล ให้บริสทุธ์ิบริบรูณ์ ? 
 ก. วิรัติ   ข. สจุริต 
 ค. ทาน   ง. ภาวนา  
 
เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ง ๔. ง ๕. ค ๖. ง ๗. ง ๘. ข ๙. ข ๑๐. ค  
 ๑๑. ก ๑๒. ก ๑๓. ง ๑๔. ก 
 
สิกขาบทที่ ๑  
ปาณาตปิาตา  เวระมะณี 
 
 ศีลข้อนีแ้ปลว่า  เว้นจากการทําชีวิตสตัว์ให้ตกล่วง  คือ   เว้นจากการฆ่าสตัว์ ในท่ีนีห้มายเอา
ทัง้มนษุย์และสตัว์ดิรัจฉาน  มีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้มีเมตตาจิตในมนษุย์และสตัว์ทัง้หลาย  มีข้อห้าม ๓ 
ประการ คือ 
 ๑. การฆ่า  ๒. การทําร้ายร่างกาย         ๓. การทรกรรม 
 
การฆ่า 
 การฆ่า  ได้แก่  การทําให้ตาย  ต่างกนัในวตัถ ุ๒ ประเภท  คือ ฆ่ามนษุย์และฆ่าสตัว์ดิรัจฉาน   
 ฆ่ามนษุย์ มีโทษหนกั ฝ่ายพทุธจกัรปรับโทษภิกษุผู้กระทําถึงขาดจากความเป็นภิกษุ 
อปุสมบทอีกไม่ขึน้ ฝ่ายอาณาจกัรปรับโทษ อกุฤษฏ์ คือ  ประหารชีวิตหรือจําคกุตลอดชีวติ 
 ฆ่าสตัว์ดิรัจฉาน   มีโทษเบากว่าการฆ่ามนษุย์   
 เจตนาแห่งการฆ่า มี ๒ ประเภท คือ จงใจ  และไม่จงใจ   
 จงใจ คือ คิดไว้แต่แรกว่าจะฆ่า ขณะท่ีใจตกอยู่ในความโลภ บ้าง ความพยาบาทบ้าง เหตอ่ืุน
บ้าง 
 ไม่จงใจ คือ ไม่ได้คิดไว้ก่อน  แต่เพราะเหตบุงัเอิญบ้าง  เพราะบนัดาลโทสะบ้าง  เพราะ
ประสงค์ป้องกนัตวับ้าง 
 ประโยค  คือ ความพยายามแห่งการฆ่า มี ๒ ประเภท  คือ ฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้ อ่ืนฆ่า   กล่าว
โดยกรรมย่อมมีโทษหนกัเบาเป็นชัน้ ๆ ตามวตัถ ุเจตนาและประโยค  ดงันี ้
 



ฆ่ามนุษย์ 
 ๑. โดยวตัถ ุฆ่ามนษุย์ผู้หาความผิดมิได้  มนษุย์ผู้ มีอปุการะ  มนษุย์ผู้ มีคณุ มีโทษมาก 
 ๒. โดยเจตนา  ฆ่าด้วยหาเหตมุิได้  ฆ่าด้วยกําลงักิเลสกล้า  ฆ่าด้วยความพยาบาทอนัร้าย
กาจ  โทษมาก 
 ๓. โดยประโยค ฆ่าให้ลําบาก  เช่น ทรมานก่อนฆ่า เป็นต้น  มีโทษมาก 
 
ฆ่าสัตว์ดรัิจฉาน   
 ๑. โดยวตัถ ุฆ่าสตัว์ท่ีเจ้าของหวงแหน ฆ่าสตัว์มีคณุ ฆ่าสตัว์ใหญ่  ฆ่าสตัว์ท่ีมีอายยืุน  มีโทษ
มาก  ฆ่าสตัว์ท่ีเป็นของตนเอง  ฆ่าสตัว์ท่ีหาเจ้าของมิได้  โทษหย่อนลงมา 
 ๒. โดยเจตนา ฆ่าด้วยหาเหตมุิได้ ฆ่าด้วยกิเลสกล้า ฆ่าด้วยพยาบาท  มีโทษมาก  
 ๓. โดยประโยค  ฆ่าให้ลําบาก  มีโทษมาก 
การท าร้ายร่างกาย 
 ในเร่ืองนีก้ล่าวเฉพาะมนษุย์เท่านัน้  การทําร้ายร่างกายมีโทษ ทัง้พทุธจกัรและอาณาจกัร  
ฝ่ายพทุธจกัรปรับโทษตามวตัถ ุ เจตนา  และความพยามยามของการฆ่า ฝ่ายอาณาจกัรปรับโทษ
ตามเคร่ืองมือท่ีใช้ประหาร เป็น ๓ สถานคือ 
 ๑. ทําให้พกิาร  ได้แก่ การทําให้อวยัวะบางส่วนเสียไป   เช่น ตาบอด  เป็นต้น 
 ๒. ทําให้เสียโฉม ได้แก่ การทําร้ายร่างกายให้เสียรูปเสียงาม  แต่ไม่ถึงพกิาร 
 ๓. ทําให้เจ็บลําบาก ได้แก่ การทําร้ายไม่ถึงเสียโฉม แตเ่สีย ความสําราญ 
 กล่าวโดยกรรม มีโทษหนกัตามวตัถ ุ เจตนา  ประโยค  เหมือน กบัเร่ืองท่ีกล่าวมาแล้ว 
ทรกรรม 
 ทรกรรม  หมายความว่า  ประพฤติตนเป็นคนเหีย้มโหดแก่สตัว์ดิรัจฉาน  โดยไม่มีความปราณี   
ใช้เฉพาะกบัสตัว์ดิรัจฉานเท่านัน้ จดัเป็น ๕ ได้แก่ 
 ๑. ใช้การ ได้แก่ การใช้สตัว์พาหนะโดยไม่มีความปราณี  ไม่ ให้พกัผ่อนตามกาล  ใช้เกินกําลงั
ของสตัว์ 
 ๒. กกัขงั ได้แก่ การเลีย้งสตัว์หรือผกูมดัสตัว์ จนสตัว์ไม่ได้ รับความสขุตามธรรมชาติ 
 ๓. นําไป ได้แก่ การผกูมดัสตัว์แล้วนําไปโดยผิดธรรมชาติ ของสตัว์  เช่น  ผกูขาแล้วห้อยหวัลง  
เป็นต้น 
 ๔. เล่นสนกุ  ได้แก่ การเอาสตัว์มาเล่นเป็นของสนกุ  ทําให้สตัว์ได้รับความลําบาก 



 ๕. ผจญสตัว์  ได้แก่ การเอาสตัว์มาต่อสู่กนั เช่น กดัปลา  ชนไก่  เป็นต้น 
 กล่าวโดยกรรม ทรกรรมจดัเป็นวิหิงสา  คือการเบียดเบียน  มีโทษหนกัเป็นชัน้ ตามวตัถ ุ
เจตนา และประโยค เหมือนกบัท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
 
องค์แห่งปาณาตบิาต มี ๕ ประการ 
 ๑. ปาโณ  สตัว์มีชีวิต 
 ๒. ปาณะสญัญิตา รู้ว่าสตัว์นัน้มีชีวิต 
 ๓. วะธะกะจิตตงั มีจิตคิดจะฆ่า 
 ๔. อปัุกกะโม  พยายามฆ่า 
 ๕. เตนะ มะระณงั สตัว์นัน้ตายด้วยความพยายาม 
 การท่ีจะจดัว่าเป็นปาณาติบาต จะต้องครบ ๕ ประการ  ดงักล่าว หากว่าไม่ครบองค์  ศีลด่าง
พร้อย ศีลข้อนี ้ฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้ อ่ืนฆ่า ทําสําเร็จศีลย่อมขาดทัง้ผู้ใช้ให้กระทําและผู้กระทํา 
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมข้อที่ ๑ 
๑. นกัเรียนยิงเพื่อนจนเสียชีวิต  ใครเดือดร้อน ? 
 ก. พอ่แม่ผู้ตาย ข. พ่อแม่ตนเอง 
 ค. ตนเอง  ง. ถกูทกุข้อ 
๒. คําว่า “สตัว์“ ตามศีลข้อท่ี ๑ ข้อใดถกูต้องท่ีสดุ ? 
 ก. คน   ข. สตัว์เดรัจฉาน 
 ค. สตัว์มีชีวิต  ง. สตัว์ท่ีตายแล้ว 
๓. แขนขาด ขาขาด เพราะการยกพวกตีกนั จดัเข้าในข้อใด ?  
 ก. บาดเจ็บ  ข. เสียโฉม 
 ค. พกิาร  ง. ทรมาน 
๔. เหตกุารณ์ใด จดัเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนกุ ?  
 ก. จดุประทดัผกูหางสนุขั  ข. เล่นฟตุบอล 
 ค. ตีไก่ ชนววั   ง. เล่นกําถัว่ 
๕. การกระทําในข้อใด เก่ียวกบัศีลข้อท่ี ๑ ?  
 ก. การเก็บส่วย ข. การฆ่าตดัตอน 



 ค. การเล่นหวย ง. การฆ่ากิเลส 
๖. อาการเช่นไร เรียกว่า ฆ่าให้ลําบาก ?  
 ก. ฆ่าคนท่ีหาความผิดมิได้ 
 ข. ฆ่าคนท่ีมีบญุคณุต่อตนเอง 
 ค. ถกูบงัคบัให้ฆ่าคนจนกว่าจะตาย 
 ง. ทบุตีให้บอบชํา้จนกว่าจะตาย 
๗. การฆ่าเช่นไร เรียกว่า ฆ่าโดยจงใจ ?  
 ก. ฆ่าเพราะบนัดาลโทสะ 
    ข. วางแผนฆ่าเจ้าของทรัพย์  
    ค. ฆ่าเพราะจะป้องกนัตวั 
    ง. วางแผนฆ่าแต่ยิงผิดตวั 
๘. คําว่า ทรกรรม ในศีลข้อท่ี ๑ สําหรับใช้กบัใคร ?   
 ก. คนทัว่ไป  ข. คนพกิาร 
 ค. สตัว์ทัว่ไป  ง. คนและสตัว์ 
๙. คนท่ีมีอายสุัน้  เพราะวิบากกรรมในข้อใด ?  
 ก. มกัโกรธ  ข. มกัฆ่าสตัว์ 
 ค. มกัด่ืมสรุา  ง. มกัก่อวิวาท 
๑๐. ความมีเมตตาจิต ปรารถนาดีต่อกนั เป็นหน้าท่ีของใคร ?  
 ก. คนถือศีล ๕  ข. คนถือศีล ๘ 
 ค. พระภิกษุสงฆ์ ง. คนทัว่ไป 
๑๑. ผู้ทรงศีลไม่ฆ่าสตัว์แต่ปราศจากกรุณาได้ช่ือว่าเป็นคนเช่นไร ?  
 ก. คนลวงโลก  ข. มีศีล แต่ขาดคณุธรรม 
 ค. คนไม่มีศีลธรรม ง. ถกูทกุข้อ 
๑๒. “ศีลธรรมไม่กลบัมา โลกาจะวินาศ“ ศีลธรรมหมายถึงอะไร ?  
 ก. ศีล ๕  ข. อโุบสถศีล 
 ค. ความกตญัํ ู ง. เบญจศีล เบญจธรรม 
๑๓. จะกําจดัจดุอ่อนคือความพยาบาท ด้วยกลัยาณธรรมข้อใด ?  



 ก. สติ  สมัปชญัญะ ข. หิริ  โอตตปัปะ 
 ค. เมตตา  กรุณา ง. ขนัติ  โสรัจจะ 
๑๔. เห็นเพ่ือนทกุข์ร้อน  พยายามหาทางช่วยเหลือจดัเป็นคนเช่นไร ?  
 ก. เสียสละ  ข. มีเมตตา 
 ค. ใจกว้าง  ง. มีกรุณา 
๑๕. เด๋ียวนีมี้แต่ข่าวฆ่ากนัตายทกุวนั  เพราะคนเราขาดศีลธรรมคู่ใด ?  
 ก. ศีลข้อท่ี ๑ เมตตา  กรุณา 
      ข. ศีลข้อท่ี ๒ สมัมาอาชีวะ 
      ค. ศีลข้อท่ี ๓ ความสํารวมในกาม 
      ง. ศีลข้อท่ี ๕ ความมีสติรอบคอบ 
๑๖. สํานวนว่า “ควายขวิดลกู  ไม่ถกูปลายเขา“ ตรงกบัข้อใด ?  
 ก. เมตตา  กรุณา ข. ขนัติ  โสรัจจะ 
 ค. กตญัํกูตเวที ง. ความซื่อสตัย์ 
๑๗. การกระทําในข้อใด เป็นทรกรรมในเร่ืองปาณาติบาต ? 
 ก. ทําร้ายร่างกายภรรยา ข. นําไก่ชนมาตีกนั 
 ค. กกัขงัใช้แรงงานเด็ก ง. ฆ่าไก่ท่ีเป็นหวดันก 
๑๘. ศีลข้อ ๑ บญัญตัิไว้เพ่ือปลกูฝ่ังคณุธรรมใด ? 
 ก. เมตตากรุณา ข. ความมีสติตัง้มัน่ 
 ค. ความซื่อสตัย์ ง. ความกตญัํ ู
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สิกขาบทที่ ๒   
อทนินาทานา  เวระมะณี 
 
 ศีลข้อนี ้แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งโจร สิ่งของตาม
ศีลข้อนีห้มายเอาของ ๒ อย่างคือ 



 ๑. สิ่งของท่ีมีเจ้าของ ทัง้ท่ีเป็นสวิญญาณกทรัพย์ คือทรัพย์มีวิญญาณ และอวิญญาณกทรัพย์ 
คือทรัพย์ท่ีไม่มีวิญญาณท่ีเขาไม่ ได้ยกให้ 
 ๒. สิ่งของท่ีไม่มีเจ้าของ  แต่มีผู้ รักษาหวงแหน ได้แก่  สิ่งของท่ีเป็นของอทุิศบชูาปชูนียวตัถใุน
ศาสนา หรือสิ่งของท่ีเป็นของกลาง ของหมู่ชน อนัเป็นของไม่ควรแบ่งกนั สิกขาบทนีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือ
ป้องกนัการทําลายกรรมสิทธ์ิของผู้ อ่ืน มีข้อห้าม ๓ ประการ คือ  
 ๑. โจรกรรม   ๒. อนโุลมโจรกรรม   ๓. ฉายาโจรกรรม 
 
โจรกรรม  
 ได้แก่ กิริยาท่ีถือเอาสิ่งของท่ีเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งโจร  มี ๑๔ ประเภทคือ 
 ๑. ลกั ได้แก่  กิริยาท่ีถือเอาสิ่งของของผู้ อ่ืนโดย ไม่ให้เจ้าของเขารู้ 
 ๒. ฉก ได้แก่  กิริยาท่ีถือเอาสิ่งของเวลาเจ้าของเผลอ เช่น 
   -  วิ่งราว แย่งของขณะเขากําลงัเผลอตวั 
   -  ชิง ทําร้ายเจ้าของแล้วถือเอาสิ่งของนัน้ 
 ๓. กรรโชก ได้แก่   กิริยาท่ีแสดงอํานาจให้เจ้าของกลวั แล้วยอมให้สิ่งของ 
 ๔. ปล้น ได้แก่    กิริยาท่ียกพวกไปเอาสิ่งของของผู้ อ่ืนด้วยอํานาจ 
 ๕. ตู่ ได้แก่    กิริยาท่ีร้องเอาของผู้ อ่ืน  ท่ีไม่ได้ตกอยู่ในมือตน 
 ๖. ฉ้อ ได้แก่   กิริยาท่ีเอาสิ่งของของผู้ อ่ืน อนัตกอยู่ในมือตน (รับฝากไว้แล้วโกงเสีย) 
 ๗. หลอก ได้แก่   กิริยาท่ีพดูปดเพื่อถือเอาของของผู้ อ่ืน 
 ๘. ลวง   ได้แก่   กิริยาท่ีถือเอาของผู้ อ่ืน ด้วยให้เขาเข้าใจผิด 
 ๙. ปลอม ได้แก่  กิริยาท่ีทําของไม่แท้ให้เห็นเป็นของแท้ 
 ๑๐. ตระบดั ได้แก่ กิริยาท่ียืมของท่านไปแล้วเอาไปเสีย 
 ๑๑. เบียดบงั  ได้แก่  กิริยาท่ีถือเอาเศษได้มามากแต่ให้เจ้าของแต่น้อย 
 ๑๒. สบัเปล่ียน ได้แก่ กิริยาท่ีเอาของของตนท่ีเลวแทนแล้วเอาของดีของผู้ อ่ืนมาเสีย 
 ๑๓. ลกัลอบ  ได้แก่  กิริยาท่ีเอาของซอ่นเข้ามาโดยไม่เสียภาษี  หรือทําของท่ีต้องห้าม 
 ๑๔. ยกัยอก ได้แก่ กิริยาท่ีเอาของของตนท่ีจะต้องถกูยดึไปไว้เสียท่ีอ่ืน 
 การโจรกรรม ทําเองก็ดี  ใช้ให้ผู้ อ่ืนทําสําเร็จก็ดี ผิดศีลทัง้ผู้ใช้และผู้ ทํา 
กล่าวโดยกรรม  มีโทษหนกัเป็นชัน้ๆ  กนั ๓ อย่างดงันี ้
 ๑. โดยวตัถ ุ  ของมีราคามาก  ทําความฉิบหายให้แก่เจ้าของ มาก มีโทษมาก 



 ๒. โดยเจตนา  ถ้าถือเอาด้วยโลภเจตนากล้า  มีโทษมาก 
 ๓. โดยประโยค  ถือเอาด้วยการฆ่า  ทําร้ายเจ้าทรัพย์ หรือทําลายบ้านเรือนหรือสิ่งของของเขา
มีโทษมาก 
 
อนุโลมโจรกรรม  
 ได้แก่ กิริยาท่ีแสวงหาทรัพย์ในทางท่ีไม่บริสทุธ์ิ  แม้จะไม่นบัเข้าในอาการแห่งโจร มี ๓ 
ประเภท  คือ  
 ๑. สมโจร ได้แก่ กิริยาท่ีอดุหนนุโจรกรรมโดยนยั  เช่น รับซือ้ของโจร เป็นต้น 
 ๒. ปอกลอก ได้แก่ กิริยาท่ีคบคนด้วยอาการไม่ซื่อสตัย์  มุ่งหวงัเอาทรัพย์สมบตัิของเขา
ถ่ายเดียว แล้วละทิง้เขาเสีย  เม่ือเขาสิน้ตวัแล้ว 
 ๓. รับสินบน ได้แก่ กิริยาท่ีถือเอาทรัพย์ท่ีเขาให้เพ่ือช่วยทําธุระให้แก่เขาในทางท่ีผิด   
 อนโุลมโจรกรรม  มีโทษหนกัต่างกนัโดยวตัถ ุ เจตนา  และประโยค  ท่ียิ่งและหย่อนกว่ากนั  
บางครัง้อาจก่อให้เกิดความเลวร้ายยิ่งกว่าการโจรกรรม  ทัง้นีจ้ะต้องดเูจตนาประกอบด้วย 
ฉายาโจรกรรม   
 ได้แก่  กิริยาท่ีทําทรัพย์ของผู้ อ่ืนให้สญูไป  และเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตนมี ๒ ประเภท  คือ 
 ๑. ผลาญ ได้แก่  กิริยาท่ีทําอนัตรายแก่ทรัพย์ของผู้ อ่ืน 
 ๒. หยิบฉวย ได้แก่  กิริยาท่ีถือเอาทรัพย์ของผู้ อ่ืนด้วยความ มกัง่าย ไม่ได้บอกให้เจ้าของเขารู้
จะถือเอาด้วยวิสาสะ อาจทําให้เจ้าของทรัพย์ไม่พอใจ  และเป็นท่ีสงสยัของผู้ อ่ืนว่าเป็นโจร 
 ฉายาโจรกรรม  ต้องดท่ีูเจตนาประกอบด้วย  เพราะในบาง กรณีอาจจะด่างพร้อยเท่านัน้  ถ้า
หากรับใช้คืนเจ้าของทรัพย์เสีย 
 
องค์แห่งอทนินาทาน  มี ๕ ประการ 
 ๑. ปะระปะริคคะหิตงั  ของนัน้มีเจ้าของหวงแหน 
 ๒. ปะระปะริคคะหิตะสญัญิตา  รู้ว่าเจ้าของหวงแหน 
 ๓. เถยยะจิตตงั  มีจิตคิดจะลกั 
 ๔. อปัุกกะโม   ได้พยายามลกั 
 ๕. เตนะ  หะระณงั   ได้ของนัน้มาด้วยความพยายามนัน้ 
 ถ้าทําครบทัง้ ๕ ประการ  ศีลขาดทนัที ถ้าทําไม่ครบองค์ ศีลด่างพร้อย 



 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมข้อที่ ๒ 
๑. เกิดมายากจนเข็ญใจ เพราะผิดศีลข้อไหน ?  
 ก. ศีลข้อ ๑  ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๔  ง. ศีลข้อ ๕ 
๒. ว่าโดยหลกัของเบญจศีล รัฐบาลจดังานต่อต้านเทปผีซีดีเถ่ือน     เพ่ือประโยชน์ใด ?  
 ก. เพ่ือไม่ให้เบียดเบียนกนั 
       ข. เพ่ือให้เป็นคนซ่ือสตัย์ 
       ค. เพ่ือป้องกนัความแตกร้าว 
       ง. เพ่ือให้เลีย้งชีวิตในทางท่ีชอบ 
๓. ตามตวัอย่างใด เรียกว่า สมโจร ?  
 ก. เก็บส่วยการพนนั  ข. รับซือ้ของโจร 
 ค. สมคบกบัโจร  ง. ทจุริตนมโรงเรียน 
๔. คําว่า ทรัพย์ ในศีลข้อท่ี ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ? 
 ก. ทรัพย์ท่ีอยู่ในบ้าน  ข. ทรัพย์ท่ีอยู่ในป่า 
 ค. ทรัพย์ท่ีทําตกหาย  ง. ถกูทกุข้อ 
๕. พระองค์ทรงบญัญตัิศีลข้อท่ี ๒ เพ่ือประสงค์ใด ?  
 ก. เพ่ือไม่ให้เบียดเบียนกนั 
 ข. เพื่อให้เป็นคนซื่อสตัย์ 
 ค. เพ่ือป้องกนัความแตกร้าว 
 ง. เพ่ือให้เลีย้งชีวิตในทางท่ีชอบ 
๖. คนชอบขโมยของตอนกลางคืน ควรแก้ด้วยคณุธรรมข้อใด ?  
 ก. มีอาชีพชอบ  ข. มีการงานชอบ 
 ค. มีความเห็นชอบ  ง. มีความพยายามชอบ 
๗. การแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ? 
 ก. สงัหาริมทรัพย์  ข. อสงัหาริมทรัพย์ 
 ค. อวิญญาณกทรัพย์  ง. ถกูทกุข้อ  
๘. ข้อใดจดัเป็นโจรกรรมท่ีเรียกว่า ลกัลอบ ?  



 ก. กู้ เงินกองทนุหมู่บ้านแล้วหลบหนี 
 ข. แอบนําสินค้าเถ่ือนเข้าประเทศ 
 ค. อ้างกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดิน 
 ง. ถกูทกุข้อ 
๙. คนท่ีสงัคมเรียกว่า ร่ํารวยผิดปกติ เพราะสาเหตใุด ? 
 ก. ค้ายาบ้า   ข. เก็บส่วยรายวนั 
 ค. เลีย้งชีพในทางผิด  ง. ถกูทกุข้อ 
๑๐. ตวัอย่างในข้อใด จดัเป็นโจรกรรมท่ีเรียกว่า ฉก ? 
 ก. วิ่งราวโทรศพัท์มือถือ     
 ข. เก็บส่วยวินมอเตอร์ไซค์ 
 ค. ยกัยอกเงินกองทนุหมู่บ้าน   
 ง. ทําปุ๋ ยปลอมแจกให้ชาวนา 
๑๑. การหลอกลวงเรียกเก็บเงินในทางมิชอบ ตรงกบัข้อใด ?  
 ก. โจรกรรม   ข. อนโุลมโจรกรรม 
 ค. ฉายาโจรกรรม  ง. ถกูทกุข้อ 
๑๒. คนเล่นการพนนั ย่อมได้รับโทษอย่างไร ?  
 ก. เม่ือชนะย่อมก่อเวร   
 ข. ไม่มีใครเช่ือถือถ้อยคํา 
 ค. เป็นท่ีหมิ่นประมาทของเพ่ือน    
 ง. ถกูทกุข้อ 
๑๓. งานสมัมาชีพ อดุหนนุศีลข้อไหนให้บริสทุธ์ิโดยตรง ?  
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๕   ง. ศีลทกุข้อ  
๑๔. การทจุริตนมโรงเรียน  จะไม่เกิดขึน้ เพราะมีศีลธรรมคู่ใด ?  
 ก. ศีลข้อท่ี ๑ - เมตตา  กรุณา 
 ข. ศีลข้อท่ี ๒ - สมัมาอาชีวะ 
 ค. ศีลข้อท่ี ๓ - ความสํารวมในกาม 



 ง. ศีลข้อท่ี ๔ - ความซื่อสตัย์  
๑๕ หนึง่ผลิตภณัฑ์ หนึง่ตําบล สนบัสนนุกลัยาณธรรมข้อใด ?  
 ก. สมัมาสติ   ข. สมัมาสมาธิ 
 ค. สมัมาอาชีวะ  ง. สมัมาวาจา 
๑๖. มรรคมีองค์ ๘ ข้อใด จดัเข้าในกลัยาณธรรม ?  
 ก. สมัมากมัมนัตะ  ข. สมัมาสงักปัปะ 
 ค. สมัมาวายามะ  ง. สมัมาอาชีวะ  
 
เฉลย   ๑. ข ๒. ง ๓. ข ๔. ง ๕. ง ๖. ก. ๗. ง ๘. ข ๙. ง ๑๐. ก  
 ๑๑. ข ๑๒. ง ๑๓. ข ๑๔. ข ๑๕. ค  ๑๖. ง 
 
 
สิกขาบทที่ ๓   
กาเมสุมิจฉาจารา  เวระมะณี 
 
 ศีลข้อนี ้ แปลว่า เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คําว่า กาม  ในท่ีนี ้ได้แก่  กิริยาท่ีรักใคร่กนั
ในทางประเวณี  เป็นการป้องกนัการแตกร้าวในหมู่มนษุย์ 
 คนท่ีประพฤติผิดประเวณี  มีอยู่ ๒ ประเภท  คือ 
 ๑. หญิงต้องห้าม   ๒. ชายต้องห้าม 
 
หญิงต้องห้าม  
 ได้แก่ หญิงท่ีเป็นวตัถตุ้องห้ามของชาย ๓ จําพวก  คือ 
 ๑. หญิงมีสามี  ได้แก่  หญิง ๔ จําพวกคือ 
   ๑.๑  หญิงท่ีแต่งงานกบัชายแล้ว 
   ๑.๒  หญิงท่ีไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินกบัชายโดยอาการเปิดเผย 
   ๑.๓  หญิงผู้ รับสิ่งของของชาย  แล้วยอมอยู่กบัเขา 
   ๑.๔  หญิงท่ีชายเลีย้งเป็นภรรยา  
         แต่หญิงท่ีสามีตาย หรือ  หย่าขาดจากกนัเป็นอิสระ ด้วยตวัเอง ไม่จดัเป็นวตัถแุห่ง



กาเมสมุิจฉาจาร 
 ๒. หญิงท่ีมีผู้ปกครอง ได้แก่ หญิงท่ีอยู่ในความปกครองของ คนอ่ืน เช่น พอ่แม่ ญาติหรือผู้
อปุการะ ชายลกัลอบสมสู่ เป็นกาเม- สมุิจฉาจาร  หากขอให้ท่านยกให้ก่อน  ไม่จดัเป็น
กาเมสมุิจฉาจาร 
 ๓. หญิงท่ีมีจารีตรักษา  ได้แก่ หญิง ๓ จําพวก  คือ 
     ๓.๑ หญิงผู้ เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน 
     ๓.๒ หญิงผู้อยู่ใต้บญัญตัิพระศาสนา 
     ๓.๓ หญิงท่ีกฎหมายบ้านเมืองห้าม 
 
ชายต้องห้าม  
 ได้แก่ ชายท่ีเป็นวตัถตุ้องห้ามของหญิง ๒ จําพวกคือ 
 ๑. ชายอ่ืนนอกจากสามีตน  เป็นวตัถตุ้องห้ามของหญิงมีสามี 
 ๒. ชายท่ีมีจารีตรักษา  เป็นวตัถตุ้องห้ามของหญิงทัว่ไป 
 กาเมสมุิจฉาจาร เม่ือกล่าวโดยกรรมมีโทษหนกัตามวตัถ ุ เจตนาและประโยค 
 โดยวตัถ ุ ประพฤติล่วงในบคุคลท่ีมีคณุ  มีโทษมาก 
 โดยเจตนา  ประพฤติด้วยกําลงัราคะกล้า  มีโทษมาก 
 โดยประโยค ถ้าประพฤติโดยใช้กําลงั มีโทษหนกัแก่ฝ่ายท่ีกระทํา 
 
องค์แห่งกาเมสมุิจฉาจาร  มี ๔ ประการ 
 ๑. อะคะมะนียะวตัถ ุ  บคุคลต้องห้าม 
 ๒. ตสัมิง เสวะนะจิตตงั มีจิตคิดจะเสพ 
 ๓. เสวะนปัปะโยโค  พยายามเสพ 
 ๔. มคัเคนะ มคัคปัปะฏิปัตติ   ให้อวยัวะเพศถึงกนั ได้แก่    มรรค ๓ คือ ทวารหนกั ทวารเบา  
และปาก 
 ถ้าทําครบทัง้ ๔ ประการ  ศีลขาดทนัที ถ้าทําไม่ครบองค์ ศีลด่างพร้อย 
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมข้อที่ ๓ 
๑. ชายท่ีจารีตห้าม  ข้อใดถกูต้อง ? 



 ก. นกับวชนอกศาสนา  ข. ภิกษุ สามเณร 
 ค. พ่ีเขย น้องเขย  ง. ถกูทกุข้อ 
๒. การขายบริการทางเพศ  มีความเสียหายอย่างไร ? 
 ก. เสียช่ือเสียง   ข. เสียวงศ์ตระกลู 
 ค. พอ่แม่เสียใจ  ง. ถกูทกุข้อ 
๓. ล่อลวงเด็กหญิงอาย ุ๑๓ ปี ไปสมสู่ได้สําเร็จผิดศีลข้อใด ?  
 ก. ผิดศีลข้อ ๒      ข. ผิดศีลข้อ ๓ กบัข้อ ๔ 
 ค. ผิดศีลข้อ ๔      ง. ผิดศีลข้อ ๓ กบัข้อ ๕ 
๔. สทารสนัโดษ  ใกล้กบัสํานวนไทยข้อใด ?  
 ก. เสียทองเท่าหวั ไม่ยอมเสียผวัให้ใคร 
 ข. หญิงหลายใจ ชายหลายรัก 
 ค. ร้อยชู้หรือจะสู้ เนือ้เมียตน 
 ง. ข่ีช้างจบัตัก๊แตน 
๕. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกบัศีลข้อ ๓ ?  
 ก. ความไว้วางใจกนั  ข. ความไม่แตกร้าว 
 ค. ความปรารถนาดีต่อกนั ง. ความพอใจในคู่ครอง 
๖. การไมป่ระพฤติผิดในกาม จดัเป็นสจุริตข้อใด ?  
 ก. กายสจุริต   ข. วจีสจุริต 
 ค. มโนสจุริต   ง. ถกูทกุข้อ 
๗. กรณีคืนบาปพรหมพริาม สะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดศีลข้อใด ? 
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๓   ง. ศีลข้อ ๕ 
๘. “รักตวัเอง รักครอบครัว อย่ามีภรรยาน้อย“ คําขวญันี ้สนบัสนนุให้ผู้ชายทกุคนรักษาศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๒   ข. ศีลข้อ ๓ 
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
๙. คณุธรรมท่ีทําให้ศีลข้อ ๓ สมบรูณ์ยิ่งขึน้ ตรงกบัข้อใด ?  
 ก. ความมีสติตัง้มัน่     ข. ความซื่อตรง 



 ค. ความภกัดี   ง. ความสํารวมในกาม 
๑๐. คนรักเดียวใจเดียว หากเป็นสตรี เรียกว่าอะไร ? 
 ก. ปติวตัร   ข. สทารสนัโดษ 
 ค. รักนวลสงวนตวั  ง. ความมีนํา้ใจงาม 
๑๑. ผู้ประพฤติสําส่อนในกาม  ย่อมได้รับโทษอย่างไร ? 
 ก. เกิดโรคร้าย   ข. ร่างกายไม่แข็งแรง 
 ค. ใกล้ต่ออนัตราย  ง. ถกูทกุข้อ 
๑๒. สทารสนัโดษ เป็นคณุสําหรับประดบัชายประเภทใด ?  
 ก. อายต่ํุากว่า ๑๘  ข. แต่งงานแล้ว 
 ค. โสด    ง. สงูอาย ุ
๑๓. สามีภรรยาท่ีครองคู่จนตลอดชีวิต ร่วมสขุร่วมทกุข์ด้วยกนัไม่ นอกใจกนั เพราะตัง้ตนอยู่ใน
กลัยาณธรรมข้อใด ? 
 ก. เมตตาสงสาร  ข. ความกตญัํ ู
 ค. อาชีพสจุริต   ง. สํารวมในกาม 
๑๔. จะหลีกเล่ียงการละเมิดศีลข้อท่ี ๓ ได้ เพราะมีอะไรสนบัสนนุ ? 
 ก. ความซื่อตรง  ข. ความสํารวมในกาม 
 ค. ความมีสตัย์   ง. ความมีสติรอบคอบ 
 
เฉลย ๑. ง ๒. ง ๓. ข ๔. ค ๕. ค ๖. ก ๗. ค ๘. ข ๙. ง ๑๐. ก  
 ๑๑. ง ๑๒. ข ๑๓. ง ๑๔. ข 
 
สิกขาบทที่ ๔   
มุสาวาทา  เวระมะณี 
 
 ศีลข้อนี ้แปลว่า เว้นจากการพดูเท็จ มีจดุมุ่งหมายเพื่อป้อง กนัการทําลายประโยชน์ของท่าน
ด้วย การพดูเท็จ และรักษากายวาจาของตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ อ่ืน ศีลข้อนีมี้ข้อห้าม ๓ ประการ  
คือ    ๑. มสุา   ๒. อนโุลมมสุา  ๓. ปฏิสสวะ 
 



มุสา  
 ได้แก่ การกล่าวความไม่จริง เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด การมสุานีม้ิได้หมายเอาเฉพาะแต่ทางวาจา
อย่างเดียว  ทางกายก็อาจเป็นได้เช่นกนั เช่น การเขียนหนงัสือมสุา เป็นต้น มสุานีมี้ ๗ ประเภทคือ 
 ๑. ปด ได้แก่  กิริยาพดูเท็จโดยไม่มีมลู เช่น 
  - ส่อเสียด การพดูยใุห้คนอ่ืนแตกกนั 
  - หลอก การพดูเพื่อจะโกงให้ผู้ อ่ืนหลงเช่ือ     

- ยอ การพดูเพื่อยกย่องโดยไม่เป็นความจริง 
 - กลบัคํา การพดูแล้วภายหลงัไม่รับว่าพดู 
๒. ทนสาบาน ได้แก่ กิริยาท่ีเล่ียงคําสตัย์ว่าจะพดูเร่ืองจริงแต่กลบัพดูไม่จริง 
๓. ทําเล่ห์ ได้แก่ กิริยาท่ีอวดอ้างความศกัดิ์สิทธ์ิเกิน ความจริงเป็นอบุายหาลาภ 
๔. มารยา ได้แก่ กิริยาท่ีแสดงอาการหลอกให้ผู้ อ่ืนหลงเช่ือ 
๕. ทําเลศ ได้แก่ กิริยาท่ีพดูคลมุเครือให้ผู้ ฟังเข้าใจผิด 
๖. เสริมความ ได้แก่ กิริยาท่ีพดูเร่ืองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจเกินจากความจริง 
๗. อําความ ได้แก่ กิริยาท่ีพดูเร่ืองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจน้อยกว่า  ความเป็นจริง 
กล่าวโดยกรรม  มสุามีโทษตามวตัถ ุ เจตนา ประโยค ดงันี ้
   โดยวตัถ ุ  ข้อความนัน้เป็นเร่ืองทําลายประโยชน์ท่าน  หรือกล่าวเท็จกบัผู้ มีคณุ  ผู้ มีศีลธรรม  
โทษหนกั   
 โดยเจตนา  มีจิตคิดพดูให้ร้ายแก่ท่าน  มีโทษหนกั 
 โดยประโยค พยายามพดูให้เขาเช่ือได้สําเร็จ มีโทษหนกั 
 
อนุโลมมุสา   
 ได้แก่ กิริยาท่ีพดูโดยเร่ืองท่ีพดูเป็นเร่ืองไม่จริง  แต่ผู้พดูมิได้ จงใจให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด มี ๒ 
ประเภทคือ 
 ๑. เสียดแทง  ได้แก่   กิริยาท่ีว่าให้ผู้ อ่ืนเจ็บใจ เช่น ด่า ประชด เป็นต้น 
 ๒. สบัปลบั    ได้แก่ กิริยาท่ีพดูด้วยความคะนองวาจา  มิได้จงใจให้ผู้ ฟังเช่ือ  
 กล่าวโดยกรรม   มีโทษหนกัเป็นชัน้ ๆ ดงันี ้
 โดยวตัถ ุ  ข้อความเร่ืองท่ีกล่าวแก่ผู้ มีคณุ  มีโทษหนกั 
 โดยเจตนา  พดูใส่ร้ายหวงัให้เขาเจ็บใจ  มีโทษหนกั 



 โดยประโยค  พดูพยายามทําความเสียหายให้แก่คนอ่ืนสําเร็จ  มีโทษหนกั 
 
ปฏสิสวะ  
 ได้แก่  กิริยาท่ีพดูรับคําท่านแล้ว  ภายหลงัไม่ทําตามคําพดูนัน้  มี ๓ ประเภท  คือ   
 ๑. ผิดสญัญา  ได้แก่  กิริยาท่ีสองฝ่ายทําสญัญาต่อกนั  ภายหลงัอีกฝ่ายหนึ่งบิดพลิว้
ไม่ทําตามสญัญา 
 ๒. เสียสตัย์  ได้แก่ กิริยาท่ีให้ถ้อยคําแก่ท่านว่าจะประพฤติหรือไม่ประพฤติ  ภายหลงั
บิดพลิว้ไม่ทําตามคําพดูนัน้ 
 ๓. คืนคํา  ได้แก่ กิริยาท่ีรับว่าจะทําสิ่งนัน้ๆ ภายหลงัไม่ทําตามคํานัน้   
 ยงัมีถ้อยคําอีกประเภทหนึง่ท่ีไม่จดัเป็นปฏิสสวะ  คือ ถอนคํา  ได้แก่ กิริยาท่ีรับคําท่าน
แล้ว ภายหลงัไม่อาจกระทําได้ แต่ก็ได้บอก ให้ท่านทราบก่อน 
 
มุสาวาทที่ไม่มีโทษ 
 ถ้อยคําท่ีพดูตามลําดบัความสําคญัของเร่ือง แต่ผู้พดูมีเจตนา บริสทุธ์ิ เรียกว่า ยถา
สญัญา ไม่จดัว่าเป็นมสุามี ๔ ประเภท คือ 
 ๑. โวหาร ได้แก่ ถ้อยคําท่ีใช้กนัตามธรรมเนียม  เช่น ข้อความลงท้ายจดหมาย ซึง่ผู้พดู
มิได้จงใจ กล่าวให้ผู้ ฟังเข้าใจผิดและผู้ ฟังก็มิได้สนใจว่าจริงหรือเท็จ  เป็นต้น 
 ๒. นิยาย ได้แก่  เร่ืองเปรียบเทียบเพ่ือให้เป็นคติสอนใจ ซึง่ผู้พดูมุ่งหมายจะให้เข้า
ใจความได้ง่าย  หรือเพ่ือทําความเพราะพริง้  ไม่มีเจตนาให้ผู้ ฟังเช่ือ 
 ๓. สําคญัผิด ได้แก่ กิริยาท่ีผู้พดูสําคญัผิด พดูไปตามความสําคญันัน้ๆ แต่เม่ือรู้ว่าผิด
ก็บอกให้ท่านทราบ 
 ๔. พลัง้ ได้แก่ กิริยาท่ีผู้พดูตัง้ใจจะพดูอย่างหนึง่ แต่พดูไปอีกอย่างหนึง่ โดยไม่มี
เจตนา 
องค์แห่งมุสาวาท มี ๔ ประการ 
 ๑. อะตะถงั  วตัถ ุ  เร่ืองท่ีพดูไม่จริง 
 ๒. วิสงัวาทะนะจิตตงั  ตัง้ใจพดูให้ผิด 
 ๓. ตชัโช  วายาโม  พยายามพดูให้ผิด 
 ๔. ปรัสสะ ตะทตัถะวิชานะนงั  ผู้ ฟังเข้าใจเนือ้ความนัน้ 



 ถ้าทําครบทัง้  ๔  ประการ   ศีลขาดทนัที ถ้าทําไม่ครบองค์ ศีลด่างพร้อย 
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมข้อที่  ๔ 
๑. นิทานเร่ือง เด็กเลีย้งแกะ เป็นตวัอย่างของศีลข้อใด ?   
 ก. ศีลข้อ ๓  ข. ศีลข้อ ๑ กบัข้อ ๔ 
 ค. ศีลข้อ ๔  ง. ศีลข้อ ๒ กบัข้อ ๔  
๒. ให้คํามัน่ว่าจะเลิกเสพยาบ้า  แต่ยงัเสพอยู่อีก ตรงกบัข้อใด ? 
 ก. ใจอ่อน  ข. กลวัเสียเพ่ือน 
 ค. เสียสตัย์  ง. ทนไม่ได้ 
๓. คําใด ตรงกบัสํานวนไทยว่า พดูจนลิงหลบั ?  
 ก. คําเพ้อเจ้อ  ข. คําส่อเสียด 
 ค. คําเท็จ  ง. คําหยาบ 
๔. จงใจพดูให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด  แต่เขาไม่ได้ยิน  ผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ ? 
 ก. ผิด เพราะมีเจตนาพดูเท็จ 
 ข. ผิด เพราะพยายามพดูเท็จ 
 ค. ไม่ผิด เพราะเร่ืองนัน้จริง 
 ง. ไม่ผิด เพราะไม่ครบองค์มสุาวาท 
๕. พดูเท็จแก่ใคร มีโทษหนกั ?  
 ก. ปู่   ย่า  ข. พ่อ  แม่ 
 ค. ลงุ ป้า  ง. น้า  อา 
๖. การแสดงความเท็จเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด  เกิดขึน้ทางใดบ้าง ?  
 ก. ทางวาจาอย่างเดียว ข. ทางวาจา  ทางใจ 
 ค. ทางกาย ทางวาจา  ง. ทางกาย  วาจา ใจ 
๗. การสัน่ศรีษะปฏิเสธ ให้เขาเข้าใจผิด  จดัเป็นมสุาวาทหรือไม่ ?  
 ก. ไม่เป็น  เพราะไม่ได้เปล่งวาจา 
 ข. ไม่เป็น เพราะไม่ครบองค์มสุาวาท 
 ค. เป็น เพราะมุ่งเจตนาอย่างเดียว 
 ง. เป็น เพราะคนอ่ืนรู้เร่ืองนัน้ 



๘. วาจาเช่นไร  ทําให้คนแตกสามคัคี ?  
 ก. พดูเท็จ   ข. พดูส่อเสียด 
 ค. พดูคําหยาบ  ง. พดูเพ้อเจ้อ 
๙. ศีลข้อใด ทําให้ผู้ รักษามีความซื่อตรง ?  
 ก. เว้นลกัทรัพย์  ข. เว้นประพฤติผิดในกาม 
 ค. เว้นพดูเท็จ   ง. เว้นด่ืมสรุาเมรัย 
๑๐. ผู้พพิากษาตดัสินให้ฝ่ายจําเลยชนะ เพราะกลวัจําเลยทําร้าย จดัเป็นผู้ มีอคติข้อใด ?  
 ก. ฉนัทาคติ   ข. โทสาคติ 
 ค. โมหาคติ   ง. ภยาคติ 
๑๑. การตกัเตือนให้สติ แนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนคือ  ลกัษณะของกลัยาณธรรมข้อ
ใด ? 
 ก. ความซื่อตรง  ข. ความหวงัดี 
 ค. ความสวามิภกัดิ ์  ง. ความกตญัํ ู
๑๒. ลกูรู้จกัคณุมารดาบิดา  ข้ารู้จกัคณุเจ้านาย  ศิษย์รู้จกัคณุอาจารย์  ได้ช่ือว่าเป็นคนเช่นไร 
?  
 ก. คนเท่ียงธรรม  ข. คนกตญัํ ู
 ค. คนซื่อตรง   ง. คนจงรักภกัดี 
๑๓. คนเราอาจเสียความยตุิธรรมได้ เพราะสาเหตใุด ? 
 ก. เพราะความสตัย์  ข. เพราะความกลวั 
 ค. เพราะความซื่อตรง  ง. เพราะความกตญัํ ู
๑๔. สํานวนว่า  “อยู่คนเดียวให้ระวงัความคิด  อยูก่บัหมู่มิตรให้ ระวงัวาจา“  สอนให้มีสติ
รอบคอบในเร่ืองใด ?  
 ก. อาหาร   ข. การงาน 
 ค. การประพฤติตวั  ง. ธรรม 
๑๕. ลกูจ้างทํางานด้วยความตัง้ใจ ไม่หลบเล่ียงจากการงาน ได้ช่ือว่าประพฤติเป็นธรรมใน
อะไร ? 
 ก. นายจ้าง   ข. บริษัท 



 ค. เวลา   ง. หน้าท่ี 
๑๖. พอ่ค้าขายปุ๋ ยปลอมไม่มีคณุภาพให้แก่ชาวนา ได้ช่ือว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?  
 ก. ชาวนา   ข. วตัถ ุ
 ค. กิจการ   ง. หน้าท่ี 
๑๗. คนมีพฤติกรรม “ปัน้นํา้เป็นตวั“ จะต้องแก้ด้วยการปฏิบตัิตาม  กลัยาณธรรมข้อใด ?  
    ก. ความปรารถนาดีต่อกนั   
 ข. การเลีย้งชีพในทางท่ีชอบ 
    ค. ความซื่อสตัย์ต่อกนั        
 ง. ความมีสติรอบคอบ 
๑๘.  สํานวนว่า “กําแพงมีห ูประตมีูช่อง“ มุ่งเน้นสอนให้ปฏิบตัิ ตามหลกักลัยาณธรรม
อย่างไร ?  
 ก. รู้จกัระวงัการกระทํา   ข. รู้จกัระวงัคําพดู 
 ค. รู้จกัระวงัความคิด    ง. ถกูทกุข้อ 
๑๙. “มีเพ่ือนดีเพียงหนึง่ถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยา“ตรง กบัความมีสตัย์ข้อใด ? 
 ก. ความเท่ียงธรรม    ข. ความซื่อตรง 
 ค. ความสวามิภกัดิ ์    ง. ความกตญัํ ู
๒๐. การทําลายประโยชน์คนอ่ืนด้วยคําพดู เก่ียวข้องกบัศีลข้อใด ? 
 ก. ปาณาติบาต  ข. อทินนาทาน 
 ค. กาเมสมุิจฉาจาร     ง. มสุาวาท 
 
เฉลย ๑. ค ๒. ค ๓. ก ๔. ง ๕. ข ๖. ค ๗. ง ๘. ข ๙. ค ๑๐. ง  
 ๑๑. ก ๑๒. ข ๑๓. ข ๑๔. ค ๑๕. ง ๑๖. ข ๑๗. ค ๑๘. ข ๑๙. ข ๒๐. ง 
 
สิกขาบทที่  ๕   
สุราเมระยะมัชชะปะมาทฎัฐานา  เวระมะณี   
 
 ศีลข้อนีแ้ปลว่า  เว้นจากการด่ืมนํา้เมา คือ สรุาและเมรัย  อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความ
ประมาท  นํา้เมาในท่ีนีมี้ ๒ ประเภท  คือ 



 ๑. สรุา ได้แก่  นํา้เมาท่ีกลัน่เพื่อให้เข้มข้นขึน้ เช่น เหล้า, บร่ันดี, วิสกี ้
 ๒. เมรัย  ได้แก่  นํา้เมาท่ีเป็นเพียงของดอง เช่น เบียร์, ไวน์,  สาโท 
 สาเหตท่ีุทรงบญัญตัิศีลข้อนี ้ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการขาดสติ  ทําให้เกิดความ
ประมาทสามารถละเมิดศีลได้ทกุข้อ โทษของการด่ืม นํา้เมา ในพระบาลีท่านแสดงไว้ ๖ 
ประการ คือ 
 ๑. เป็นเหตใุห้เสียทรัพย์  
 ๒. เป็นเหตกุ่อการวิวาท 
 ๓. เป็นเหตใุห้เกิดโรค   
 ๔. เป็นเหตใุห้เสียช่ือเสียง 
 ๕. เป็นเหตใุห้ประพฤติมารยาทท่ีน่าอดสู   
 ๖. ทอนกําลงัสติปัญญา 
มหาประเทศ ๔ 
 พระพทุธองค์ทรงวางหลกัสําหรับตดัสินสิ่งท่ีพระองค์มิได้บญัญตัิไว้  เรียกว่า มหา
ประเทศ มี ๔ ประการ  คือ   
 ๑. สิ่งใดท่ีไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร แต่เข้ากบัสิ่งไม่ควร  ขดัต่อสิ่งท่ีควร  สิ่งนัน้ไม่ควร 
 ๒. สิ่งใดท่ีไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควร  แต่เข้ากบัสิ่งท่ีควร  ขดัต่อสิ่งท่ีไม่ควร  สิ่งนัน้ควร 
 ๓. สิ่งใดท่ีไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าควร แต่เข้ากบัสิ่งท่ีไม่ควร  ขดัต่อสิ่งท่ีควร  สิ่งนัน้ไม่ควร  
 ๔. สิ่งใดท่ีไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าควร แต่เข้ากบัสิ่งท่ีควร ขดัต่อสิ่งท่ีไม่ควร  สิ่งนัน้ควร 
 ดงันัน้ สิ่งของมนึเมาอ่ืนๆ เช่น  เฮโรอีน  ฝ่ิน  มอร์ฟีน  กญัชา เป็นต้น  ก็อนโุลมเข้าเป็น
สิ่งท่ีไม่ควรในศีลข้อนี ้
 
ของเมาที่ใช้โดยไม่มีโทษ   
 มีของเมาท่ีใช้ได้โดยไม่มีโทษ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ เช่น 
 ๑. นํา้เมาท่ีใช้ใส่ในอาหารจํานวนน้อย เพื่อปรารถนาดบักลิ่นคาว ไม่มีสี  กลิ่น ปรากฏ
ให้รู้  เรียกว่า อพัโพหาริก 
 ๒.  มอร์ฟีน  ใช้โดยแพทย์  เพ่ือเป็นยาระงบัความปวด  ระงบัทกุขเวทนา 
 ๓. สรุา ใช้โดยแพทย์ เป็นกระสายยาจํานวนน้อย โดยไม่มีสีมีกลิ่นปรากฏให้รู้ 
องค์แห่งสรุาเมรัย  มี ๔ ประการ 



 ๑. มะทะนียงั   วตัถนุัน้เป็นของเมา 
 ๒. ปาตกุมัยะตาจิตตงั  มีจิตคิดจะดื่ม 
 ๓. ตชัโช วายาโม  พยายามด่ืม 
 ๔. ปีตปัปะเวสะนงั  ของเมาล่วงลําคอลงไป 
 ถ้าทําครบทัง้ ๔ ประการ ศีลขาดทนัที ถ้าไม่ครบองค์ ศีลด่างพร้อย 
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมข้อที่ ๕ 
๑. การรณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าชดุขาว  เพ่ืองดเว้นยาเสพติดเก่ียว     ข้องกบัศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๑   ข. ศีลข้อ ๒ 
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
๒. ยาบ้าคนเสพถึงตาย  คนขายติดคกุ แก้ได้ด้วยศีลข้อใด ?  
 ก. ศีลข้อ ๕   ข. ศีลข้อ ๔ 
 ค. ศีลข้อ ๒   ง. ไม่มีข้อถกู  
๓. จะขบัรถให้งดด่ืมสรุา  เพ่ือประโยชน์ใด ตามหลกัเบญจศีล ?  
 ก. เพ่ือไม่ให้เบียดเบียนกนั      
 ข. เพื่อไม่ให้แตกร้าวกนั 
 ค. เพ่ือให้มีสติสมบรูณ์    
 ง. ถกูทกุข้อ 
๔. บางคนเมาสรุาแล้ว  มีสติฟ่ันเฟือน ชอบยกพวกชกต่อยกนั  ตรงกบัโทษของการด่ืมนํา้เมา
ข้อใด ?  
 ก. เป็นเหตใุห้เสียทรัพย์ ข. เป็นเหตกุ่อวิวาท 
 ค. เป็นเหตเุสียช่ือเสียง ง. บัน่ทอนกําลงัปัญญา 
๕. การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ก่อน ๔ ทุ่มเพ่ือป้อง     กนัการทําผิดศีลข้อใด 
?  
 ก. ศีลข้อ ๒   ข. ศีลข้อ ๓ 
 ค. ศีลข้อ ๔   ง. ศีลข้อ ๕ 
๖. ข้อใด เป็นลกัษณะเด่นของคนท่ีไม่ด่ืมสรุาเมรัย ?  
 ก. มีสติรอบคอบ  ข. มีความซื่อสตัย์ 



 ค. มีความขยนั   ง. มีสมาธิแน่วแน่ 
๗. การด่ืมสรุา เป็นปฏิปักษ์ต่อคณุธรรมข้อใด ?  
 ก. ศรัทธา   ข. สติ 
 ค. ขนัติ   ง. เมตตา 
๘. พระท่านสอนว่า  ทกุคนไปไม่กลบั หลบัไม่ต่ืน  ฟืน้ไม่มีหนีไม่พ้น ช่ือว่าสอนให้ไม่ประมาท
ในอะไร ?  
 ก. ในกศุลธรรม  ข. ในสภาวธรรม 
 ค. ในโลกธรรม   ง. ในอกศุลธรรม 
๙. ใช้เกินได้  จ่ายเกินมี เป็นความประมาทในอะไร ?  
 ก. ในการบริโภค  ข. ในการประพฤติตวั 
 ค. ในการเป็นอยู่  ง. ในธรรม 
๑๐. คนมีสติรอบคอบ ดีอย่างไร ?  
 ก. ทําอะไรไม่ผิดพลาด ข. พดูอะไรไม่ผิดพลาด 
 ค. คิดอะไรไม่ผิดพลาด ง. ถกูทกุข้อ  
๑๑. ข้อใด เป็นเหตเุส่ือมเสียจากการเท่ียวสถานอาบอบนวด ?  
 ก. เสียทรัพย์   ข. เกิดโรคติดต่อ 
 ค. เกิดการวิวาท  ง. ถกูทกุข้อ 
 
เฉลย ๑. ง ๒. ก ๓. ค ๔. ข ๕. ง ๖. ก ๗. ข ๘. ข ๙. ก ๑๐. ง  
 ๑๑. ง 
 
วิรัต ิ
 
 
 วิรัติ ได้แก่ การละเว้น  บคุคลผู้ เว้นจากสิกขาบททัง้ ๕  ในเบญจศีล เรียกว่า ผู้ มีศีล 
เป็นผู้ มีกายวาจาสะอาดปราศจากโทษ  กิริยาท่ีละเว้นมี ๓ ประเภท คือ 
 ๑. สมัปัตตวิรัติ  จดัเป็นส่วนโลกียะ 
 ๒. สมาทานวิรัติ  จดัเป็นส่วนโลกียะ 



 ๓. สมจุเฉทวิรัติ  จดัเป็นส่วนโลกตุตระ 
 
สัมปัตตวิรัต ิ 
 แปลว่า ความละเว้นจากวตัถอุนัถึงเข้า  หมายความว่า บคุคลผู้นัน้ไม่ได้ตัง้สตัย์
ปฏิญญาว่า  จะละเว้นจากข้อห้ามข้อนัน้ๆ เป็นแต่เพียงเห็นว่าการกระทํานัน้ไม่สมควรแก่ตน   
จดัเป็นผู้ ท่ีมีหิริโอตตปัปะประจําใจ  วิรัติประเภทนีมี้ยิ่งและหย่อนตามเวลาและเจตนา ของ
บคุคล  ส่วนบคุคลผู้ยงัไมมี่โอกาสกระทําชัว่หากมีโอกาสก็ย่อม กระทํา ดงันี ้ ไม่จดัเป็นวิรัติ   
 
สมาทานวิรัต ิ  
 แปลว่า ความละเว้นด้วยการถือหรือการรับเอาเป็นข้อปฏิบตัิ   ได้แก่ ความละเว้นของ
บคุคลผู้ ถือศีลเป็นนิตย์ หรือถือเฉพาะคราวท่ีสมาทานชัว่กาล ไม่เพียงแต่ละเว้นเพราะเห็นว่า
ไม่สมควรกระทําแต่เว้นเพราะการสมาทาน คือ การไม่ล่วงข้อห้ามนัน้ด้วยการสมาทาน ได้แก่ 
การรับข้อปฏิบตัิมาถือด้วยการถือเพศบ้าง   ด้วย การกล่าววาจาบ้าง 
 
สมุจเฉทวิรัต ิ  
 แปลว่า ความละเว้นด้วยการตดัขาด ได้แก่  ความละเว้นของพระอริยเจ้า ผู้ มีปกติไม่
ประพฤติล่วงข้อห้ามเหล่านัน้ตัง้แต่ท่านได้สําเร็จเป็นพระอริยบคุคล 
 
ปัญหาและเฉลยเบญจศีล - เบญจธรรมหมวดวิรัต ิ
๑. เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ละเว้นไม่เสพ เพราะเห็นว่าเป็น เร่ืองไม่ดี  กิริยาท่ีละเว้นนัน้ 
เรียกว่าอะไร ?    
 ก. วรัิติ   ข. เจตนา 
 ค. ถือศีล  ง. มีสติ 
๒. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกบัข้อใด ? 
 ก. สมัปัตตวิรัติ  ข. สมาทานวิรัติ 
 ค. สมจุเฉทวิรัติ ง. ถกูทกุข้อ 
๓. ข้อใด  กล่าวถกูต้องตามความหมาย ?  
      ก.  ผู้ มีศีล ๕ ได้ช่ือว่ามีกลัยาณธรรม 



      ข.  เบญจศีล มีวิรัติเป็นเคร่ืองคู่กนั 
      ค.  กลัยาณธรรม คือการละเว้นข้อห้าม 
      ง.  วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชัว่  
๔. แสนเสน่ห์ตัง้ใจเลิกด่ืมสรุาเม่ือเข้าพรรษา จดัเป็นวิรัติใด ?  
 ก. สมัปัตตวิรัติ  ข. สมาทานวิรัติ 
 ค. สมจุเฉทวิรัติ ง. ถกูทกุข้อ 
๕. อะไรเป็นเคร่ืองสนบัสนนุศีลให้บริสทุธ์ิบริบรูณ์ ? 
 ก. วิรัต   ข. สทุจริต 
 ค. ทาน   ง. ภาวนา 
 
เฉลย ๑. ก ๒. ค ๓. ง ๔. ข ๕. ก 
 
เบญจกัลยาณธรรม 
 กลัยาณธรรม แปลว่า ธรรมอนังาม เป็นข้อปฏิบตัิพเิศษยิ่งกว่าศีล แต่ผู้ ท่ีตัง้อยู่ในศีล
จะช่ือว่าเป็นผู้ มีกลัยาณธรรมทกุคนหาได้ไม่ เช่น ผู้ มีศีลเห็นคนเป็นลมแน่นิ่งอยู่  โดย
ปราศจากผู้ช่วยเหลือ  ตนเองพอช่วยเหลือได้แต่ทําเมินเฉยเสีย เช่นนี ้ศีลของเขาไม่ขาดแต่
ขาดความกรุณา  จดัว่าเป็นผู้ไม่มีกลัยาณธรรม  หากให้ความช่วยเหลือเขาจนพ้นอนัตราย 
เช่นนี ้ จงึได้ช่ือว่าเป็นผู้ มีทัง้ศีลทัง้กลัยาณธรรม 
 กลัยาณธรรมมี ๕ สิกขาบท  เรียกว่า เบญจกลัยาณธรรม  จดัเป็นคู่กบัเบญจศีล  ดงันี ้
 สิกขาบทท่ี  ๑  เมตตากรุณา คู่กบัศีลข้อท่ี  ๑ 
 สิกขาบทท่ี  ๒  สมัมาอาชีวะ คู่กบัศีลข้อท่ี  ๒ 
 สิกขาบทท่ี  ๓  ความสํารวมในกาม คู่กบัศีลข้อท่ี  ๓ 
 สิกขาบทท่ี  ๔  ความมีสตัย์  คู่กบัศีลข้อท่ี  ๔ 
 สิกขาบทท่ี  ๕  ความมีสติรอบคอบ คู่กบัศีลข้อท่ี  ๕ 
 จกัได้อธิบายแต่ละสิกขาบทต่อไป 
 
สิกขาบทที่ ๑   
เมตตากรุณา 



 
 เมตตากรุณา ได้แก่ ความคิดปรารถนาจะให้เขาเป็นสขุปราศจากทกุข์  แบ่งได้เป็น ๒  
ประการคือ 
 ๑. เมตตา  ได้แก่  ความคิดปรารถนาจะให้เขาเป็นสขุ  
ธรรมข้อนีเ้ป็นเหตใุห้คิดเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
     ๒. กรุณา ได้แก่ ความคิดปรารถนาจะให้เขาปราศจากทกุข์  ธรรมข้อนีเ้ป็นเหตใุห้คิดช่วย
ทกุข์ภยัของกนัและกนั 
 
 ความเมตตากรุณา เป็นหน้าท่ีของมนษุย์ทกุคนควรกระทํา  เพราะตนเองตัง้แต่เร่ิมเกิด
มา ก็ได้อาศยัความเมตตากรุณาของผู้ อ่ืน  มีมารดาบิดา เป็นต้น เม่ือถึงเวลาตนเองก็สมควรท่ี
จะแสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ อ่ืนเป็นการตอบแทนไม่ควรเมินเฉยเสีย  หากไม่เกินกว่า
ความสามารถของตน หากผู้ใดสามารถแสดงความเมตตากรุณาได้  แต่ไม่ยอมแสดงช่ือว่า
เป็นคนใจดํา เอาเปรียบโลก หวงัอปุการะจากโลกฝ่ายเดียวเช่นนีไ้ม่ควร ในการแสดงความ
เมตตากรุณา ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ ท่ี 
 ๑.  ฉลาดในอบุาย  จงึจะสําเร็จประโยชน์ 
 ๒.  ไม่ทําลายประโยชน์ทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน 
 บคุคลผู้แสดงความเมตตากรุณาได้อย่างถกูต้องแล้ว  ย่อมอํานวยผลดีแก่ผู้แสดงและ
ผู้ได้รับ  ทําให้เป็นผู้ มีศีลมีธรรมอนังามขึน้  
 
สิกขาบทที่  ๒   
สัมมาอาชีวะ 
 
 สมัมาชีวะ ได้แก่  ความเพียรเลีย้งชีวิตในทางท่ีชอบ  เป็นการอดุหนนุให้สามารถรักษา
ศีลให้มัน่คงบริสทุธ์ิอยู่ได้  บคุคลผู้ เว้นจากมิจฉาชีพแล้ว ยงัจะต้องประกอบด้วยการประพฤติ
เป็นธรรมในการหาเลีย้งชีพ ๓ ประการ คือ 
 ๑. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ได้แก่ ทํากิจการใดๆ  ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
อตุสาหะตัง้ใจทําให้สําเร็จด้วยดี ไม่บิด พลิว้หลีกเลียงการงานท่ีตนทํานัน้ 
 ๒. การประพฤติเป็นธรรมในบคุคล ได้แก่ ความเป็นผู้ซื่อตรง ต่อบคุคลทัว่ไป ไม่



หลอกลวง ไม่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว 
 ๓. การประพฤติเป็นธรรมในวตัถ ุได้แก่  ความเป็นผู้ซื่อตรง ต่อวตัถ ุไม่ปลอมปน ไม่
หลอกลวงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดว่าวตัถนุัน้ๆ เป็นของดีเย่ียมเกินกว่าความเป็นจริง   ผู้ เลือกอาชีพ
ควรเว้นจากอาชีพท่ี ประกอบด้วยโทษเสีย  เพราะทรัพย์ท่ีได้มาจากการงานอนัประกอบด้วย
โทษนัน้  ไม่ยงัประโยชน์ของทรัพย์ให้สําเร็จได้เต็มท่ี  อีกประการหนึง่  การงานท่ีจะต้องเส่ียง
โชค เช่น เล่นการพนนัก็ไม่ควรเลือก เพราะอาจจะถึงฉิบหายได้ หากสําเร็จได้ทรัพย์มา  ทรัพย์
นัน้ก็ไม่ตัง้อยู่ถาวร เพราะเหต ุ ๒ ประการ คือ 
 ๑. เป็นทรัพย์ท่ีได้มาง่าย มีความเสียดายน้อย  จบัจ่ายใช้สอย ง่าย 
 ๒. มีความอยากได้ไม่มีสิน้สดุ 
 ส่วนทรัพย์สินท่ีได้มาจากการประกอบการงานในทางท่ีสจุริต จะสร้างความเจริญมัง่
คัง่  เพราะเจ้าของทรัพย์ย่อมจะต้องเอาใจใส่คอยดแูลรักษาทรัพย์นัน้ให้พ้นจากอนัตรายต่างๆ 
รู้จกัจบัจ่ายใช้สอยแต่พอสมควรไม่ฟุ่ มเฟือยเกินไป  หรือเบียดเบียนตนเองจนเกินไป 
 
สิกขาบทที่  ๓   
ความส ารวมในกาม 
  
 ความสํารวมในกาม  ได้แก่  กิริยาท่ีระมดัระวงัไม่ประพฤติมกัมากในกาม คณุข้อนีทํ้า
ให้ผู้ประพฤติตามเป็นผู้บริสทุธ์ิผ่องใส มีสง่าราศี พ้นจากความติฉินนินทาได้ ธรรมข้อนีจ้ดั
ตามเพศของบคุคลได้เป็น  ๒  คือ  
 ๑. สทารสนัโดษ ความพอใจด้วยภรรยาของตน เป็นคณุสําหรับชาย 
 ๒. ปติวตัร  ความจงรักภกัดีความซื่อสตัย์ต่อสามีของตน  เป็นคณุสําหรับหญิง 
 สทารสนัโดษ ชายท่ีมีภรรยาแล้ว ยินดีอยู่แต่ในภรรยาของตน ไม่รักใคร่ยินดีกบัหญิง
อ่ืน ช่วยกนัหาเลีย้งชีพไม่ละทิง้กนั ช่ือว่า สนัโดษด้วยภรรยาของตน ส่วนผู้ไม่สนัโดษด้วย
ภรรยาของตน  เท่ียวซกุซนกบัหญิงแพศยา แม้ไม่เป็นกาเมสมุิจฉาจาร แต่ก็เป็นเหตแุห่ง 
ความเส่ือมเสียแก่ตน ๓  สถาน คือ 
 ๑. ต้องเสียทรัพย์เป็นค่าบําเรอหญิงนัน้ 
 ๒. เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภยั อนัอาจทําให้ร่างกายพกิารไปต่าง ๆ 
 ๓. เป็นเหตใุกล้ต่ออนัตราย  เพราะอาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกบัชายอ่ืน ๆ ได้ 



 ปติวตัร  หญิงท่ีมีสามีแล้วต้องเอาใจใส่ดแูลสามีของตน  ผู้ เป็นภรรยาพงึกระทําให้ดี
ท่ีสดุ และผกูสมคัรรักใคร่สามีของตน  ไม่ ควรมีใจไปผกูพนักบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่สามีของตน  แม้
หากว่าสามีตนเอง ตายไปแล้วแต่ยงัรักใคร่ในสามีตนเองอยู่  ไม่มีจิตใจรักใคร่ในชายอ่ืนอีก
ต่อไป เช่นนีช่ื้อว่า ปติวตัร ประพฤติในสามีตนเป็นแบบอย่าง แก่หญิงทัง้หลายในภายหน้า 
 ดงันัน้ความสํารวมในกามจงึเป็นการส่องความประพฤติท่ีดีงามของชายหญิงผู้ มีศีล
เป็นท่ีรัก 
 
สิกขาบทที่  ๔   
ความมีค าสัตย์ 
 
 ความมีคําสตัย์  ได้แก่  กิริยาท่ีประพฤติตนเป็นคนตรง  มี  ๔  ประการ  คือ 
 ๑. ความเท่ียงธรรม ได้แก่ ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการ อนัเป็นหน้าท่ีของตน ไม่
ประพฤติผิดด้วยอํานาจอคติ  ๔  ประการ  คือ 
  ๑. ฉนัทาคติ ลําเอียงเพราะรัก 
  ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะโกรธ 
  ๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง 
  ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลวั 
 ความเท่ียงธรรมในหน้าท่ีเช่นนี ้ เม่ือถึงโอกาสย่อมทําให้บคุคล นัน้เจริญด้วยลาภ  ยศ  
สรรเสริญ  และมีความสขุท่ีปราศจากโทษ   
 ๒. ความซื่อตรง ได้แก่ ความประพฤติตรงต่อบคุคลผู้ เป็นมิตร  และต้องเว้นจากโทษ ๔ 
สถานคือ 
   ๑. ปอกลอกเพ่ือน   
   ๒. ดีแต่พดู 
   ๓. ประจบสอพลอ    
   ๔. ชกัชวนในทางเส่ือม เสีย 
 นอกจากนัน้ยงัจะต้องประกอบด้วยคณุ  ๔  สถาน  คือ 
   ๑. อปุการะเกือ้หนนุเพ่ือน   
   ๒. ร่วมทกุข์ร่วมสขุด้วย 



   ๓. ตกัเตือนแนะนําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์  
   ๔. มีความรักใคร่กนัจริง 
 ๓. สวามิภกัดิ์ ได้แก่ ความจงรักภกัดีในเจ้าของตน เม่ือยอม ยกบคุคลใดเป็นเจ้าของ
ตนแล้ว เช่น ข้าราชการถือพระเจ้าแผ่นดิน เป็นเจ้าของตน เป็นต้น ก็ประพฤติซื่อสตัย์ต่อ
บคุคลนัน้ ทํากิจการอะไรก็ทําโดยสจุริตเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของตน  ช่วยป้องกนัภยนัตราย
ต่างๆ แม้ชีวิตก็ยอมสละได้ เช่นนี ้ช่ือว่ามีความสวามิ- ภกัดิ์ในเจ้าของตน 
 ๔. ความกตญัํ ูได้แก่ ความเป็นผู้ รู้อปุการะท่ีท่านได้ทําแล้ว แก่ตน ยกย่องนบัถือ
ท่านผู้นัน้ ไม่แสดงอาการลบหลู่ดหูมิ่น หรือยกตนตีเสมอท่าน ผู้ รู้จกัคณุของท่านผู้ มีคณุและ
เคารพนบัถือท่าน ได้ช่ือว่า คนกตญัํ ู
 
สิกขาบทที่  ๕   
ความมีสตริอบคอบ 
 
 ความมีสติรอบคอบ  ได้แก่  ความเป็นผู้ มีสติตรวจตราไม่เลินเล่อประมาทในกิจการ
ต่าง ๆ  ๔  สถานถือ 
 ๑. ความรู้จกัประมาณในอาหารท่ีจะพงึบริโภค  ได้แก่  รู้จกับริโภคอาหารไม่ให้มาก
จนเกินไป หรือบริโภคอาหารน้อยเกินไป  หรือบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา การรู้จกัประมาณใน
การซือ้อาหารบริโภคพอสมควรแก่กําลงัทรัพย์ท่ีเราหาได้ ไม่ฟุ่ มเฟือยจนเกินไป  ไม่อดอยาก
จนเกินไปเช่นนี ้ช่ือว่า  รู้จกัประมาณในอาหารท่ีจะบริโภค 
 ๒. ความไม่เลินเล่อในการงาน  ได้แก่ การไม่ทอดธุระเพกิเฉยในการงาน  เอาใจใส่การ
งานให้ถกูต้องแก่กาลเทศะ ไม่ปล่อยให้เส่ือมเสีย  บคุคลผู้ รู้จกักาลเทศะและไม่เลินเล่อเช่นนี ้ 
ย่อมประกอบการงานมีผลไพบลูย์ 
 ๓. ความมีสมัปชญัญะในการประพฤติตวั  ได้แก่  ความรู้รอบคอบในกิจการต่างๆ  ตริ
ตรองให้เห็นก่อนว่ามีคณุหรือมีโทษ มีประโยชน์ควรหรือไม่ควร  บคุคลผู้ มีความรอบคอบใน
กิจการนัน้ๆ  ย่อมทําอะไรไม่ผิดเป็นปกติในกิจท่ีเป็นวิสยัของตน 
 ๔. ความไม่ประมาทในธรรม  ได้แก่ ความเป็นผู้ มีสติ  เห็นว่ามนษุย์ทกุคนจะต้อง
ประสบกบัความแก่ ความเจ็บและความตาย  เตรียมตวัป้องกนัทกุข์ทัง้ ๓ ประการ  เช่นนีช่ื้อ
ว่าไม่ประมาทในธรรม คือสภาวะอนัเป็นอยู่ตามธรรมดาของโลก 



 อีกประการหนึง่ ความทจุริตคือความประพฤติชัว่ด้วยกาย  วาจา ใจ และความสจุริต 
คือ ความประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ  ล้วนย่อมให้ผลแก่ผู้กระทําทัง้สิน้  ผู้ ไม่ประมาทคอย
ระวงัตวัไม่ให้เกลือกกลัว้ทจุริต หมัน่สะสมสจุริต เช่นนีช่ื้อว่าไม่ประมาทในธรรมท่ีเป็นกศุลและ
อกศุล 
 อีกประการหนึง่ มนษุย์ท่ีเกิดมาต้องประสบกบัสิ่งท่ีเรียกว่า  โลกธรรม แปลว่า ธรรม
สําหรับโลกมี ๘ อย่าง คือ ลาภ ยศ  สรรเสริญ สขุ จดัเป็นส่วนน่าปรารถนา เส่ือมลาภ  เส่ือม
ยศ  นินทา  ทกุข์ จดัเป็นส่วนไม่น่าปรารถนา เม่ือตนเองประสบก็ไม่ยินดียินร้ายจนเกินกว่า
เหต ุเช่นนีช่ื้อว่าธรรมท่ีเป็นธรรมดาสําหรับโลก 
 ดงันีจ้ะเห็นได้ว่า ความมีสติรอบคอบจดัเป็นคณุประดบัท่านผู้ มีศีลเป็นท่ีรักให้
ประพฤติตนดีงามยิ่งๆ ขึน้ไป 
 ดงันัน้บคุคลผู้ตัง้อยู่ในกลัยาณธรรม ได้ช่ือว่า  กลัยาณชน  คือ  คนท่ีมีความประพฤติ
ดีงาม ควรเป็นท่ีนิยมยกย่องนบัถือ และเป็นเย่ียงอย่างแก่คนทัง้ปวง 


